
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 5. 10. 2021 

Přítomni: viz prezenční listina  

Obsah setkání: 

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

2. V měsíci září jsme měli několik tříd v karanténě. Paní ředitelka apelovala 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. Roušky nosíme ve společných prostorách školy, při čekání 

ve frontě na oběd atd. Ve třídách se rouška nosit nemusí. 

3. Roušky si každý žák musí obstarat ze svých zdrojů, škola bohužel nedisponuje rouškami 

zdarma. Nežádejte je, prosím, od paní šatnářky. 

4. V září ani v říjnu paní ředitelka ředitelské volno neudělí, je třeba se učit a dohánět látku 

z doby distanční výuky. 

5. Pochvala od pracovníků Policie ČR žákům 2. tříd za vzorné chování při programech 

prevence. 

6. Začíná podzim a mění se počasí, prosíme o důkladné přezouvání. Pokud jsou hodiny 

Tělesné výchovy pořádané venku, je třeba opět dbát na to, aby se zamezilo nošení 

nepořádku do uklizených prostor školy. Určitě je třeba mít adekvátní boty pro pobyt 

v tělocvičnách, apel na volbu správně obuvi, která nešpiní a neničí podlahu. 

7. Dne 28. 10. 2021 je státní svátek. Na 27. a 29. 10. 2021 jsou naplánovány podzimní 

prázdniny. Ředitelské volno před 27. 10. nebude uděleno. 

8. Ve dnech 12. a 13. 10. v čase 7:15 – 8:00 hodin (úterý, středa) proběhne sběr papíru. Oba 

dny pomáhají třídy 9. A a 9. B. 

9. Dne 13. 10. 2021 se uskuteční u žáků 1., 5. a 9. tříd focení na „Fotoročenku“. Bližší 

informace podají třídní učitelé. 

10. Dne 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny také na naší škole. 

Vyučování bude v pátek upraveno tak, aby se stačily nachystat volební místnosti. Volit se 

bude ve třídách 1. B a 2. B a v ŠD 1. Zázemí pak bude v ŠD 4. Provoz družin nebude 

omezen, bude zachována standardní doba do 17:00 hodin. 

11. Pokud žáci pokračují výukou v odpoledních hodinách a chtějí o pauze opustit školu, musí 

se přezouvat. Není možné, aby chodili v přezůvkách ven a zase do školy.  

12. Žáci 5. tříd se v měsíci říjnu zúčastní dopravní výchovy. Garantem je paní učitelka Kamila 

Tvrdá. V měsíci říjnu ještě pro žáky 3. a 4. tříd proběhne připravený preventivní program 

s PhDr. Antonínem Mezerou, školním psychologem. 

13. Informace o zajištění obědů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro jedenáct 

žáků  naší školy, a to od měsíce října. Za měsíc září částku 6 696 Kč zaplatí těmto žákům 

ze znevýhodněného prostředí Nadační fond Žernosecká Sovička. 

14. Upozorňujeme na splatnost všech poplatků týkajících se Školní družiny a Školního klubu. 

Úplata za výše zmíněné měla být uhrazena do 30. 9. 2021. Kroužky již začaly a není možné 

je navštěvovat bez řádné platby. Stejně tak i družinu, která začala svoji činnost hned  

1. 9. 2021! 



15. Apel na pravidelné sledování Bakalářů jakožto oficiálního komunikačního kanálu naší 

školy. V současné nejisté době se může stát, že Hygiena např. vyhlásí karanténu pro danou 

třídu odpoledne s platností hned další den. Prosíme, sledujte Bakaláře každodenně. 

16. Při psaní zpráv prosíme rodiče, aby adresovali své žádosti konkrétním vyučujícím, 

prosíme, nežádejte odhlašování obědů po vedení školy! 

17. Sledujte webové stránky školy, v aktualitách a především v provozních informacích 

naleznete vše potřebné. 

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Řádné přezouvaní a důsledné dodržování nošení správné obuvi do tělocvičny. 

2. Nošení roušek! 

3. Mít také roušky náhradní ve školních aktovkách. 

 

 

Diskuse: 

Bez diskuse 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


