
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 3. 3. 2020 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na setkání Žákovského parlamentu. 

2. Koronavirus  - prosíme o neustálé sledování aktuálního dění ohledně výskytu koronaviru 

na stránkách MZ, MŠMT, MČ Praha 8 a HSHMO. Z dosud provedených konzultací 

vyplývá, že lidé v Itálii pobývali mimo oblast výskytu onemocnění. Lyžařská střediska  

v Itálii nejsou přímo v ohnisku nákazy, nacházejí se několik stovek kilometrů ohniskům 

vzdáleny. I WHO považuje riziko možného přenosu nákazy v Itálii za nízké. Ohniska 

nákazy jsou uzavřena, tudíž je nikdo z Čechů nemohl navštívit. Proto se doporučuje 

sledovat svůj zdravotní stav a v teprve v případě změny zdravotního stavu 

informovat telefonicky  svého registrujícího praktického lékaře či místně příslušnou 

krajskou hygienickou stanici. HSHMP současně uvádí, že děti po návratu z jarních 

prázdnin, které pobývaly v lyžařských centrech Itálie, nejsou ohroženy rizikem koronaviru 

Covid-19, není třeba je omezovat v docházce do kolektivu. V případě zdravotních potíží se 

rodiče dětí obrátí na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 

3. Důkladné informování našich žáků a rodičů probíhá přes Bakaláře a prostřednictvím 

webových stránek www.zernosecka.cz. 

4. Apel na dodržování zásad správné hygieny – důkladné mytí rukou, zásady správného 

kašlání. Pokud si žáci všimnou, že je některý ze spolužáků nachlazený, má infekční rýmu 

a kašel, je třeba na toto upozornit třídního učitele, který bude kontaktovat rodiče.  

5. Nadační fond zřízený při naší škole koupí Steripower – bezdotykovou dezinfekci rukou, 

která bude umístěna ve školní jídelně. 

6. Chystáme další číslo časopisu Žernoseky, který připravuje 9. B. 

7. Ve středu 11. 3. 2020 proběhne sběr papíru. I když je současná výkupní cena za jeden 

kilogram papíru pouze 20 haléřů, přejeme si, aby dlouhodobý návyk našich žáků zůstal 

zachován. Je ale pravda, že z důvodu mizivého finančního zisku jsme museli přerušit 

sponzorování zvířátek v ZOO Praha. 

8. Dne 18. 3. 2020 proběhne Den otevřených dveří, na který zveme širokou veřejnost. Je to 

jediný den v roce, kdy je škola otevřená pro všechny, jinak to samozřejmě z bezpečnostních 

důvodů není možné. 

9. Paní ředitelka nechala zcela nově zrekonstruovat tři toalety v přízemí a také jednu sprchu. 

10. Školní klub: Od 17. 2. 2020 začaly kroužky pro druhé pololetí. Bohužel ještě stále nebyly 

uhrazeny všechny platby za kroužky. Žádost o urychlené zaplacení. Platby za Školní klub 

bylo třeba zaslat do 15. 2. 2020, a to 800 Kč za každý kroužek.  

11. Paní ředitelka připravuje informační článek o naší škole, který poté v 5 cizích jazycích 

zveřejníme na webových stránkách školy. S překladem nám pomohou učitelé, kteří vyučují 

cizí jazyky, ale i žáci. 

12. Zápis do 1. tříd proběhne 6. a 7. dubna 2020. Apel na důkladný úklid tříd stejně jako na 

Den otevřených dveří. Především se zaměřit na úložné prostory, boxy aj. 



13. Před jarními prázdninami došlo k vandalismu 4 toalet na chlapeckých toaletách na budově 

B. K dnešnímu dni se přiznal jeden žák, který zaplatí svou škodu, tj. jednu toaletu. Další 

tři toalety uhradí všichni chlapci, kteří mají kmenové třídy na budově B. Rozpočítá se 

úhrada na jednotlivce. 

14. Těšte se na 20. ročník Noci s Andersenem, který proběhne 27. března. O akci je velký 

zájem, děkujeme. Více informací v průběhu týdne prostřednictvím třídních učitelů 

(přihlášky aj.) 

15. Zastupitelstvo mladých Prahy 8 ve školním roce 2019/2020 reprezentují Tereza Štarhová 

z 9. C a Martin Kalhous z 9. B. Děkujeme jim za jejich podněty, práci a příkladnou 

reprezentaci naší školy a mladých lidí na Praze 8. Představení žáků a potlesk. 

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

potřebné. 

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Úklid tříd. 

 

 

Diskuse: 

1. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


