
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 6. 10. 2020 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

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

2. V pátek 9. 10. 2020 bude zasedat Vláda ČR, bude mimo jiné projednávat možné uzavření 

2. stupňů základních škol. Paní ředitelka žáky ujistila, že naše škola je připravena na 

distanční výuku, již jsou připraveny tzv.“coviďáky“ – tj, rozvrhy pro distanční výuku. 

Výuka by probíhala distanční formou denně prostřednictvím Google Classroom se zhruba 

poloviční dotací vyučovacích hodin. Online výuka bude probíhat bez výchov. Veškeré 

informace se žáci včas dozví přes Bakaláře. 

3. Upozornění, že distanční výuka je zakotvena v zákoně, je povinná! K tomu se vztahuje  

i omlouvání případné absence – viz změny ve Školním řádě. 

4. V září byl průzkum mezi žáky, jak jsou vybaveni pro případ zavření škol technikou pro 

výuku na dálku. Žádní žáci se na zapůjčení notebooků či Ipadů nepřihlásili. Pokud by se 

přesto stalo, že bude nějaký žák potřebovat materiální zabezpečení, prosíme o kontaktování 

vedení školy. Počítače se půjčují především sirotkům, žákům, jejichž rodič je samoživitel, 

žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, žákům z FOD Klokánek či žákům, jejichž 

rodiče jsou ve výkonu trestu. Nadační fond Žernosecká Sovička v těchto případech zakoupí 

potřebná data, aby technické vybavení mohlo být plně funkční. 

5. Ve škole působí nová zástupkyně ředitelky školy, paní Mgr. Klára Vodičková, která má 

kromě mnohého dalšího na starosti právě online výuku. Žáci se mohou obracet přímo na 

ni. 

6. V současné době máme zatím pouze jednu třídu v karanténě. Paní ředitelka konstatovala, 

že oproti jiným školám jsme na tom velice dobře. Je to ovšem díky tomu, že apelujeme na 

dodržování zvýšených hygienických pravidel. Stále platí, že  každý žák musí mít dvě 

roušky s sebou (jedná se o osobní pomůcku každého žáka), dále balené kapesníčky a 

krabici papírových kapesníčků do boxu ve třídě. Na druhém stupni nosí žáci roušky po 

celou dobu pobytu ve škole! 

7. Apel na pravidelné sledování webových stránek školy, v aktualitách a provozních 

informacích naleznete vše potřebné. Samozřejmostí je také sledování oficiálního 

komunikačního kanálu – Bakalářů. 

8. Dne 28. 10. 2020 je státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu, na 

to navazují 29. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek). 

9. Dne 16. 11. 2020 (pondělí) ředitelské volno nebude. 

10. Důraz na pravidelné a efektivní větrání, apel na udržování pořádku, odnášení přepravek od 

ovoce.  

11. Informace o zajištění obědů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro žáky naší 

školy – již osm žáků využilo a jeden žák má zaplacené obědy z NF. 

12. Učitelé měli pokyn být velice tolerantní a mírní vůči známkování v prvních šesti týdnech 

výuky. Upozornění, že toto období již končí – je třeba začít známkovat a opravdu se učit.  



13. V tomto čase je do 18. 10. 2020 zákaz zpěvu při hodinách hudební výuky na obou stupních 

a na 2. stupni je ještě výuka tělesné výchovy provozována formou vycházek. 

14. Školní jídelna opět vaří dvě chutná jídla, poděkování paním kuchařkám za jejich náročnou 

práci.   

15. Zákaz chození po 1. vyučovací hodině do přízemí budovy A (toalety, šatna) – probíhá tam 

úklid, nebezpečí uklouznutí. 

16. Žáci vyšších tříd se nebudou přezouvat v šatně způsobem, že si boty dávají na lavičky – 

nehygienické a velice neohleduplné k malým žáčkům, kteří si na zablácené lavičky dávají 

svačiny, oblečení apod. 

17. Brzy proběhnou volby do Školské rady, prosíme třídní učitele o urychlené zapsání 

kandidátů z řad rodičů. Volební období je tříleté.  

18. Paní ředitelka závěrem poděkovala všem za dodržování nošení roušek, pochválila žáky za 

výdrž s těmito opatřeními a popřála jim pěkné podzimní dny. 

19. Noc s Andersenem proběhne letos jinak, nový termín 9. 10. 2020 je opět zmařen 

Nouzovým stavem. Na stránkách školy visí informace o jiné podobě Noci s Andersenem. 

Jedná se především o společné rodinné čtení, pečení podle pohádkového receptu či další 

doprovodné akce např. na rádiu Junior. Lze sledovat také FB Noci s Andersenem.   

20. V úterý a ve středu 13. – 14. 10. 2020 v čase 7:15 – 8:00 hodin proběhne sběr papíru. Pokud 

budou změny, bude to oznámeno na obvyklých místech. 

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Všímat si šikany 

2. Prosíme nadále o shovívavost, toleranci a dodržování hygienických pravidel. 

 

 

Diskuse: 

1. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


