
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 7. 9. 2021 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na prvním setkání Žákovského parlamentu ve školním roce 2021/2022. 

2. Předání pozdravu paní ředitelkou jménem všech zaměstnanců a vyslovení přání, aby byl 

rok 2021/2022 pro naše žáky plný zdraví, pohody a minimálních omezení.  

3. Paní ředitelka připomněla, že na setkání Žákovského parlamentu chodí pouze jeden 

zástupce třídy, tedy předseda, popř. jeho zástupce. Výjimku mají pouze druhé třídy. Zápis 

ze setkání bude na stránkách školy (https://www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zakovsky-

parlament/) 

4. Paní ředitelka poprosila především o dodržování nařízení Ministerstva zdravotnictví  

a Ministerstva školství ohledně pravidel nošení roušek. Je třeba neustále reagovat na situaci 

okolo Covid – 19. Dodržování zvýšených hygienických pravidel je zcela nezbytné.  

5. Dne 28. 9. 2021 je státní svátek – Den české státnosti. V pondělí 27. 9. 2021 vyhlášení 

ředitelského volna neproběhne. 

6. Paní ředitelka připomněla, že 8. 9. 2021 budou třídní schůzky, prezenční formou (17:30 – 

I. stupeň, 18:00 – II. stupeň). Pokud se rodiče nemohou dostavit, je třeba kontaktovat 

třídního učitele. 

7. Žádáme rodiče, aby pravidelně, a to nejméně 2x týdně kontrolovali Bakaláře, kde 

zveřejňujeme důležité zprávy ze školy a také prospěch žáků. Dále je velice vhodné sledovat 

webové stránky školy, zejména novinky a provozní informace. 

8. Ve škole máme v současné době 29 tříd, čtyři první a čtyři deváté třídy, 690 žáků a 80 

zaměstnanců. V našem týmu zaměstnanců přibyli noví členové, paní ředitelka věří, že žáci 

s jejím výběrem budou spokojeni. Důvodem změny v personální oblasti bylo stěhování 

zaměstnanců. 

9. Ve třídě 5. B bylo nutné ze závažných provozních a personálních důvodů změnit třídního 

učitele. Vedení školy věří, že budou žáci a rodiče s novou paní učitelkou s dlouholetou 

praxí spokojení. 

10. Připomenutí informací od paní šatnářky: je třeba se opravdu přezouvat, v době úklidu šatny 

(8:00 – 9:40 hodin) do šatny nechodit – nebezpečí uklouznutí. Samozřejmě si dávat pozor 

na pozdní příchody. 

11. V červnu proběhlo hlasování do Školské rady, ze 700 rodičů bohužel hlasovalo formou 

ankety v systému Bakaláři jen 300 z nich. Naštěstí to stačilo ke zvolení nově školské rady: 

      Výsledky voleb do Školské rady na období od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024: 

 

 p. Tomáš Slabihoudek (MČ Praha 8) 

 Mgr. Michal Smrkovský (pedagogický sbor) 

 Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. (zákonní zástupci) 

 

 První schůze proběhne 13. 9. 2021 od 17:00 hodin. 



 

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

školy – možno i pro více žadatelů – prosíme o možné podněty i z řad žáků za využití 

schránky důvěry. Uzávěrka žádostí je 10. 9. 2021. 

13. Na škole funguje Nadační fond Žernosecká Sovička, děkujeme všem, kteří přispívají či 

přispěli. Paní ředitelka nabídla možnost oslovit ji za účelem například úhrady školních 

potřeb, družiny či jiných záležitostí pro žáky v tíživé životní situaci. Buďme velkorysými 

a pomáhejme těm, kteří to potřebují. 

14. Od září opět ve škole bude projekt „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. 

15. Od září 2021 budou na škole nově působit školní logopedka (Mgr. Jitka Follprechtová) a 

dále pak metodik pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem Mgr. Et Mgr. Tomáš 

Stuchlik. Bližší informace přineseme v říjnu na dalším setkání.  

16. Dnes jsme zveřejnili nabídku zájmových aktivit pro naše žáky, a to včetně nabídky 

externích lektorů za dodržování platných hygienických pravidel. Kroužky začnou v týdnu 

od 27. 9. 2021, ve školním lichém týdnu. Vyrozumění o otevření kroužku a zařazení 

jednotlivých žáků bude k dispozici pod evidenčními čísly na nástěnkách a webu školy. 

Úplatu za zájmové kroužky provádějte do 30. 9. 2021, avšak až po vyrozumění o přijetí. O 

otevření kroužku, za jakých podmínek a v jakém složení rozhoduje ředitelka školy. 

17. V případě kroužku „příprava na přijímací zkoušky z matematiky“ a „příprava na přijímací 

zkoušky z  češtiny“ pro 9. třídy je vybírán poplatek jednorázově za obě pololetí, tj.  

1600 Kč za každý. Tyto kroužky začínají již v průběhu měsíce září dle pokynů vedoucích 

kroužků. 

18. Veliká pochvala udělena chlapcům ze 7. C, kteří pomohli vyklidit ze sklepa požadovaný 

materiál z archivu. 

19. Městská část Praha 8 pravidelně uděluje „Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos“ 

svým pedagogickým pracovníkům základních škol, zřízených městskou částí. Letošní 

nominaci za náš pedagogický sbor si zasloužila Ing. Jiřina Oličová, VIP učitelka 

s laskavým srdcem a otevřenou náručí. Srdečně gratulujeme! 

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

potřebné. 

  

Požadavky ze strany školy: 

1. Prosíme dodržování pravidel v šatně, zalévání květin a zvýšené opatrnosti při zacházení se 

školním majetkem. 

Diskuse: 

1. Různé. 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 


