
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 7. 1. 2020 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na prvním setkání Žákovského parlamentu v novém kalendářním roce. 

2. Pro neodkladné záležitosti paní ředitelku zastoupila na Žákovském parlamentu paní 

zástupkyně PaedDr. Ivana Cesarová. 

3. Dne 30. 1. 2020 nebude odpolední vyučování, rozdává se vysvědčení. V pátek 31. 1. 2020 

pak proběhnou jednodenní pololetní prázdniny. 

4. Dne 22. 1. 2020 proběhne pololetní pedagogická rada, známky a absence se uzavírají  

21. 1. 2020 do 14:00 hodin. V 15:00 hodin se „zamyká“ přístup do systému e-známek a 

Bakalářů. Apel na všechny žáky, aby přípravě na pololetní práce věnovali náležitou 

pozornost. 

5. Naše škola se zapojila do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Městská část  

Praha 8. Sbíráme oblečení a obuv pro děti 0 – 12 let, hračky, stavebnice, knihy, deskové 

hry, školní potřeby a pomůcky. Sbírka probíhá v termínu od 16. 12. 2019 do 17. 1. 2020. 

Ve vestibulu školy stojí černá sběrná nádoba společnosti Ipodec, kam můžete dary vkládat. 

Oblečení a hračky budou pak předány organizacím, které pomoc využijí, např. Klokánek, 

Centrum integrace dětí a mládeže CID, Kolpingův dům Praha 8 a další. 

6. Zároveň upozorňujeme, že do Tříkrálové sbírky vložíme všechno ze ztrát a nálezů. Pokud 

tedy něco postrádáte, vyzvedněte si věci do 16. 1. 2020. 

7. 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.) Děkujeme všem rodičům, kteří nabídli pro 

stážisty ubytování. Kontaktní osoby: paní učitelka Nykrýnová a paní Ing. Dostálová. 

8. Naše škola se zapojila do výroby malovaného betlému, který společnými silami vytvořily 

děti ze základních a mateřských škol Prahy 8. Naše dvě postavy, dva krále, si můžete 

prohlédnout v OC Krakov v 1. patře u prodejny PEPCO. Děkujeme žákům pod vedením 

Ing. Zunové a Mgr. Follprechtové za účast a pěkné ztvárnění. 

9. Chystáme další číslo našeho časopisu Žernoseky, do konce února 2020 jej zpracuje třída  

9. B. 

10. Z provozních důvodů vaříme stále pouze oběd číslo 1 až do odvolání. Děkujeme za 

pochopení! 

11. Opět připomenutí, že přepravky od ovoce se musí vracet obratem. Apel na čistotu a pořádek 

při konzumaci darovaného ovoce a mléčných výrobků. Za vrácení přepravek budou 

zodpovídat předsedové tříd. 

12. V lednu ještě pokračují kroužky za první pololetí, od 17. 2. 2020 začne druhé pololetí. 

13. Přezouvání je povinností každého žáka. 

14. Žádost o krátkodobé uvolnění žáka z vyučování je třeba doručit ke schválení předem, není 

možné, aby žádost byla předána v době, kdy je žák již na dovolené.  

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

potřebné. 



 

Požadavky ze strany školy: 

1. Přezouvání všech žáků a zaměstnanců školy. 

 

 

Diskuse: 

1. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


