
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 12. 11. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na třetím setkání Žákovského parlamentu v tomto školním roce.  

2. Poděkování za sběr papíru, který se uskutečnil 15. – 16. 10. 2019. Děkujeme všem, kteří 

se sběru zúčastnili. Výtěžek pravidelně používáme na adopci našich zvířátek sovy indické  

a želvy egyptské ze ZOO Praha, dále na knihy, časopisy a vybavení Školní knihovny 

a rovněž na výtvarné a jiné potřeby pro Školní družinu. Tentokrát jsme ale nesebrali 

dostatečné množství papíru, proto musíme naši spolupráci se ZOO Praha pozastavit. 

3. Vychází podzimní Žernoseky, které pro nás připravila třída 9. A. Paní ředitelka velice 

pochválila tento časopis jak po obsahové stránce, tak i po stránce ilustrační. Třída 9. A se 

úkolu, který byl trochu za trest, zhostila na výbornou. Další číslo v únoru 2020 zpracuje 

třída 9. B, v květnu pak třída 9. C. 

4. Poděkování za příkladnou reprezentaci v minikopané. Naše škola se stala vítězem finále 

Prahy! Osobní poděkování týmu ve složení: O. Fikeis (B), M. Körbler, M. Doubravský, M. 

Kamarád, M. Kalhous, M. Dvořák, S. Koffi, J. Matoušek, Š. Hartman, Š. Havelka (B) pod 

vedením Mgr. Tomáše Náhlého. 

5. Poděkování rodičům za podporu a toleranci při stávce učitelů dne 6. 11. 2019. Rodiče 

rozhodnutí učitelského sboru podpořili písemnou, tak i ústní formou a ani jeden žák do 

školy 6. 11. 2019 nepřišel. Nezaznamenali jsme ani jeden negativní postoj ze strany rodičů. 

6. Dne 20. 11. 2019 proběhne pedagogická rada a uzavření známek za 1. čtvrtletí 

7. Paní ředitelka srdečně zve rodiče na třídní schůzky za I. Q školního roku 2019/2020, které 

se budou konat ve středu 20. 11. 2019, a to pro I. stupeň od 17:30 hodin a pro II. stupeň od 

18:00 hodin. 

8. Poděkování za akci Den seniorů, který proběhl první říjnový den na zahradě 

Gerontologického centra Den seniorů. Pozvání jsme obdrželi na kulturně – sportovní 

odpoledne se ZŠ Žernosecká v čase 13 – 15 hodin. Paní učitelka Kamila Tvrdá se žáky z 

5. B nacvičila hudební vystoupení, žáci sami od sebe vyrobili přáníčka, připravili si s sebou 

deskové hry a  po vyučování společně s paní ředitelkou do Gerontologického centra přišli.  

9. V současné době řešíme, zda se zapojíme do spolupráce s Alzheimercentrem Zlosyň. 

10. V úterý 3. 12. 2019 v čase 14:30 – 16:30 proběhnou adventní trhy. 

11. V pátek 6. 12. 2019 se uskuteční výlet do vánočních Drážďan. 

12. V pondělí 9. 12. 2019 pak žáci pojedou do Tropical Islandu v Německu. 

13. V říjnu proběhla anketa ve školní jídelně. Všichni žáci, kromě 1. tříd, odpovídali na  

7 otázek. Paní ředitelka nejprve žáky seznámila s tzv. spotřebním košem, kterým se 

musíme při přípravě jídel řídit. Žáci v anketě často požadovali vaření jídel typu rychlý 

fastfood, pizzu, sushi, tortillu, KFC, McDonald, hranolky aj. Toto právě z důvodu 

spotřebního koše nelze. Žákům velmi vadí hluk v jídelně, který ale způsobují sami. 

Připomínky k velikým frontám na oběd nejsou řešitelné, jídelna je naprojektována pro 120 

osob. Kapacita je tedy nedostačující, ale nemáme možnost jídelnu rozšířit. Zaznamenali 

jsme stížnosti na mokré tácy, byla sjednána náprava, používá se jiná metoda čištění. 



K dispozici bude pro žáky sůl, pepř a ubrousky. Požadavek na polstrované židle nemůže 

být akceptován, jak z důvodu údržby, hygieny, tak i z důvodu finančních.  Připomínky 

k chování některých kuchařek byly předány paní ředitelkou osobně. Prosíme ale též i o 

zdvořilejší chování ze stran žáků. 

14. V týdnu od 4. do 8. 11. 2019 proběhl Slovenský týden, který žáci s nadšením uvítali. 

15. Další žákovská samospráva se uskuteční 10. 12. 2019. 

16. Sledujte webové stránky školy, v aktualitách a provozních informacích naleznete vše 

potřebné. 

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Apel na zdvořilejší chování vůči našim kuchařkám ze strany žáků. 

 

 

Diskuse: 

1. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


