
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 4. 2. 2020 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

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

2. První pololetí je uzavřeno, nyní nás čeká pololetí druhé. Známky na vysvědčení nejsou 

objektivní, proto se učitelský sbor domluvil na přihlédnutí k průměru ze známek z 

jednotlivých předmětů, který si každý žák může ověřit na Bakalářích. Pokud si žáci chtějí 

zlepšit průměr, musí zavčas požádat své vyučující a oni mohou žáky přezkoušet. Paní 

ředitelka vyzvala žáky k vyšší aktivitě ohledně zlepšování známek. 

3. Chystáme další číslo jarních časopisu Žernoseky, do konce února 2020 jej zpracuje 

třída 9. B. 

4. V termínu 27. – 30. 1. 2020 na naší škole proběhl projekt EDISON, což je projekt 

mezinárodní organizace AIESEC, která nám poslala osm studentů na týdenní stáž. 

Zahraniční studenti (z Indie, Španělska, Argentiny, Ruska, Taiwanu, Řecka a dva  

z Indonésie) nám celý týden představovali země, odkud pocházejí. Dorozumívacím 

jazykem projektu byla angličtina a již nyní z ohlasů našich žáků víme, že se projekt povedl, 

těšil se veliké oblibě a zájmu. Velice rádi se zapojíme zase za rok. Poplatek organizaci 

zaplatil Nadační fond Žernosecká Sovička. Zahraniční studenti byli po dobu jednoho týdne 

ubytovaní v rodinách žáků naší školy, čímž bychom chtěli těmto rodinám velmi poděkovat 

za spolupráci. Za vzornou organizaci děkujeme paní učitelce Nykrýnové a Dostálové. 

5. Přihlášky na střední školy se musí odevzdat do 1. 3. 2020, naše škola zajišťuje přihlášky 

pouze pro žáky 9. tříd. Jelikož jsou od 24. 2. 2020 týdenní jarní prázdniny, termín pro 

kontrolu přihlášek je za naši školu do 19. 2. 2020. Poté si již musí sami žáci ověření zajistit. 

6. Základní škola Žernosecká jako každoročně nabízí žákům 5. tříd a jejich rodičům v rámci 

studijně kariérového poradenství možnost konzultace před podáním přihlášky na víceleté 

gymnázium. Skupinové vyšetření pro žáky 5. tříd ZŠ, kteří se budou ucházet o přijetí na 

osmileté gymnázium, se koná z důvodu jarních prázdnin ve škole v úterý 11. 2. 2020 od 

13:30 do 16:00 hod. ve třídě 9. B (1. patro naproti počítačové učebně). 

Po skupinovém vyšetření bude každý žák spolu s rodiči pozván k individuální konzultaci 

dne 18. 2. 2020 (přízemí, kabinet výchovné poradkyně). 

7. Od pondělí 3. 2. 2020 vaříme opět dvě jídla. 

8. Školní klub: Od 17. 2. 2020 začínají kroužky pro druhé pololetí. Odhlášky a dodatečné 

přihlášky se přijímaly pouze do 31. 1. 2020.  Platby za Školní klub je třeba zaslat do  

15. 2. 2020, a to 800 Kč za každý kroužek.  

9. Kroužek Práce s počítačem a tabletem Ing. Blanky Dostálové pro 5. a 6. třídy ve středu  

v čase 14:00 – 15:00 hodin již nebude zpoplatněn, kroužek bude probíhat v rámci Šablon 

II, je tedy zdarma. 

10. Kroužky ZŠ Žernosecká pro družinu: Platbu za vybrané zájmové kroužky rodiče uhradili 

v září jednorázově, a to 500 Kč za celý školní rok za všechny zájmové kroužky. Pokud ale 

dítě začne navštěvovat Keramiku a nemá jiný kroužek z prvního pololetí nebo se nově 

přihlásí od pololetí na volná místa u některých kroužků a v prvním pololetí žádný 



nenavštěvovalo, musí uhradit stanovený poplatek 500 Kč. Kdo je zapsán na Keramiku, 

uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020. Kdo je zapsán na Všekutílka, 

uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020. Kdo je zapsán na Šikuly, 

uhradí pololetní příplatek 200 Kč na materiál, do 15. 2. 2020. 

11. Upozorňujeme, že ve druhém pololetí nebude páteční Vybíjená a hry s míčem. V případě 

zájmu je možné se přehlásit na Miniházenou, která probíhá v úterý v čase 15:00 – 16:00 

hodin. 

12. Dne 7. 2. 2020 (pátek) proběhne ve školní jídelně celodružinová akce „Karneval“ v čase 

14:30 až 16:00 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí buď před konáním akce do 13:30 hodin, 

nebo až po ukončení v 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení. 

13. V březnu je naplánován sběr papíru, v termínu 10. – 11. 3. 2020 7:15 – 8:00 (úterý, středa) 

14. Přejeme žákům pěkné prožití jarních prázdnin, které proběhnou v termínu 24. 2. –  

1. 3. 2020. 

15. Těšte se na 20. ročník Noci s Andersenem, který proběhne 27. března. Více informací na 

březnovém setkání Žákovského parlamentu. 

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

potřebné. 

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Vyšší aktivita žáků, pokud si chtějí zlepšit známky. 

 

 

Diskuse: 

1. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


