
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 10. 12. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na poslední samosprávě v tomto kalendářním roce. 

2. Upozornění na přetrvávající zapomínání termínů konání setkání zástupců Žákovského 

parlamentu – absence některých tříd. 7. 1. 2020 bude další setkání. 

3. Dne 5. 12. 2019 proběhla Mikulášská nadílka – zabezpečili ji žáci 9. tříd; poděkování za 

velice pěknou přípravu, vše proběhlo důstojně a v přátelské atmosféře. 

4. V pátek 6. 12. 2019 se konal výlet do vánočních Drážďan a v pondělí 9. 12. 2019 pak do 

Tropical Islandu. 

5. V týdnu od 16. do 20. 12. 2019 probíhá do čtvrtka řádná výuka včetně kroužků a psaní 

písemek. V pátek 20. 12. 2019 pak proběhnou besídky ve třídách, popř. výlety do Prahy. 

6. Apel na ostražitost před vánočními prázdninami – stoupá úrazovost, je třeba dodržovat  

o to více školní řád. 

7. Žákům druhého stupně je přísně zakázáno chodit do školy a ze školy přes budovu A okolo 

dílen! Jedná se o hrubé porušení školního řádu. 

8. Školní jídelna naší školy zařazuje tematické týdny (světová kuchyně). V prosinci od 2. 12. 

do 6. 12. 2019 jste se mohli těšit na Staročeský „BABIČČIN“ týden. Od 16. 12. do 20. 12. 

2019 pak proběhne Sváteční „VÁNOČNÍ“ týden. Budeme bohužel vařit jen oběd číslo 1, 

a to z personálních důvodů, nemocnost. Náhrada jídel č. 2 proběhne v lednu 2020. 

9. Žádost paní ředitelky, aby byli žáci na sebe hodní, tolerantní jeden k druhému. Pokud cítíte 

potřebu cokoliv řešit, využijte schránku důvěry.  

10. Dnes, tj. 10. 12. 2018 – Mikulášská – celodružinová akce v čase 14:30 – 16:00 hodin, 

určeno pro žáky 1. stupně. 

11. Dne 3. 12. 2019 proběhly Adventní trhy pro rodiče a přátele školy, poděkování za 

vynikající atmosféru a řadu nápaditých a velice pěkných výrobků. 

12. V termínu 27. – 30. 1. 2020 na naší škole bude probíhat projekt EDISON (6 – 8 studentů 

vysokých škol ze zahraničí bude na naší škole navštěvovat jednotlivé třídy a informovat 

naše žáky o jejich tradicích, kultuře, zemi aj.) Hledáme dobrovolníky z našich řad, kteří by 

studenty mohli ubytovat. Bližší informace budou ještě včas podány. Kontaktní osoby: paní 

Nykrýnová a paní Dostálová. 

13. Paní ředitelka popřála všem žákům a jejich rodinám klidné Vánoce, hlavně odpočinek, sílu, 

energii, pevné zdraví a osobní a studijní úspěchy v novém roce.  

Požadavky ze strany školy: 

Respektovat všechny zaměstnance školy, řídit je jejich pokyny. 

Diskuse: 

Požadavek na změnu zvonění od celé 2. B. 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 


