
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 7. 6. 2021 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

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

2. Dne 9. 6. 2021 proběhne pro zájemce z 8. tříd skupinové šetření s PhDr. Antonínem 

Mezerou. Jedná se o kariérové poradenství v podobě konzultací před podáním přihlášek 

žáků na střední školy. 

3. Dne 17. 6. 2021 proběhne fotografování. Cena fotografie celé třídy je 35 Kč. Pro nedostatek 

času letos bude povoleno fotografování skupinek jen žákům 9. tříd.  

4. Ve středu 16. 6. 2021 proběhne další testování PCR. Požadavek: naučit se do té doby plivat, 

vrátila je nám poměrně velká část testů zpět z důvodu nedostatečného vzorku slin. 

5. Ve dnech 22. a 23. 6. 2021 (úterý, středa) proběhne v čase 7:15 – 8:00 sběr papíru. Žádost 

vedení školy, aby žáci sběr využili k úklidu třídy před prázdninami. 

6. V úterý 22. 6. 2021 se uzavírají známky a absence. Apel na žáky, aby se snažili co nejvíce 

si výsledky zlepšit, pokud je třeba, aby měli pěkné vysvědčení. 

7. Ve středu 23. 6. 2021 proběhne pátá pedagogická rada. 

8. Vysvědčení se bude předávat 30. 6. 2021. Pokud žáci nebudou v tento den ve škole, mohou 

si pro něj přijít až od 26. 8. 2021 dále. Vysvědčení si může vyzvednout pouze žák nebo 

jeho zákonný zástupce. 

9. Ve školním roce 2021/2022 přivítáme čtyři první třídy. 

10. Z provozních důvodu je vedení školy nuceno přistoupit k rozdělení žáků nynější 6. B (ve 

třídě jich je jen 18). Žáci 6. B jsou již informování. 

11. Poděkování paní ředitelky za zlepšení stavu ve věci projektů Ovoce a mléko do škol. 

Produkty, o které nemají žáci druhého stupně zájem, si přebírá školní družina a využívá je 

jako odpolední svačinku. 

12. Ve středu 2. 6. 2021 došlo k vytopení posledního schodiště budovy B, došlo ke značnému 

poškození tříd a toalet. Vedení školy se za tyto veliké nepříjemnosti moc omlouvá a děkuje 

za pochopení situace. 

13. Paní ředitelka na závěr popřála žákům úspěšné zvládnutí konce školního roku a popřála 

pěkně strávený červen ve škole. 

Požadavky ze strany školy: 

1. Důkladný úklid tříd a využití sběru papíru.  

Diskuse: 

1. 3. A se dotázala, zda by se mohl ve škole zřídit automat na školní potřeby. 

2. Používání dívčích toalet na 2. stupni – prověření situace po havárii vody.  

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 


