
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 2. 11. 2021 

Přítomni: viz prezenční listina  

Obsah setkání: 

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

2. Na základě doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy ve dnech 25. 10. a 26. 10. 

2021 (pondělí, úterý) paní ředitelka vyhlásila ředitelské volno. Měli jsme sedm tříd  

v karanténě a několik vyučujících a zaměstnanců školy Covid pozitivních. Nemocnost ve 

zbývajících třídách byla bohužel také vysoká. 

3. Naše škola se v pondělí 1. 11. 2021 připojila k desítkám pražských škol, na kterých se 

dobrovolně testovalo. Podařilo se nám zajistit dostatek testovacích sad pro provedení 

antigenního testu, jak jej naši žáci znají z předchozích měsíců. Testování jsme chtěli 

provést ihned po období podzimních prázdnin, kdy nejen žáci ale i zaměstnanci škol strávili 

delší časové období mimo obvyklý školní kolektiv. Pondělní termín nám pomohl odvrátit 

karanténu u pěti tříd. Děkujeme všem za spolupráci, i když máme v řadách stále malé 

množství rodičů, kteří testování svých dětí nedovolují. 

4. V pondělí 8. a 15. 11. 2021 proběhne dle nařízení MŠMT testování  našich žáků, kteří 

nejsou očkováni nebo jsou více jak 180 dní po lékařsky potvrzeném onemocnění C-19. 

5. Paní ředitelka poděkovala paní zástupkyni Vodičkové za vynikající komunikaci rodiče – 

žáci – škola týkající se Covidu – 19 a témat s tímto spojených. Ze strany rodičů přicházejí 

děkovné dopisy.  

6. Veliké poděkování za účast ve sběru papíru. Na třetím místě se umístila 3. B, na druhém 

místě 6. A a první místo patří 3. A. Bohužel jsme ale zaznamenali i několik tříd, které se 

nezúčastnili akce vůbec, což je smutné. Snažme se všichni zapojovat do školních akcí. 

7. Srdečně zveme zákonné zástupce na druhé  třídní schůzky školního roku 2021/2022, které 

se budou konat ve středu 24. 11. 2021, a to pro I. stupeň od 17:30 hodin a  pro II. stupeň 

od 18:00 hodin. Bude se uzavírat čtvrtletí. Paní ředitelka apelovala na dostatečné množství 

známek pro klasifikaci. Známkování se řídí klasifikačním řádem, který visí na webu školy. 

8. Chystá se zimní číslo našeho školního časopisu Žernoseky. Rodičům a žákům bude 

v barevné podobě zaslán přes Bakaláře. V papírové podobě k dispozici nebude. 

9. Z důvodu nepříznivě se vyvíjející situace ohledně onemocnění Covid 19 se zakazují 

veškeré akce mimo školu. Výjimku mají akce pro žáky 9. tříd spojené s volbou povolání. 

10. Prevence, dopravní hřiště, olympiády apod. jsou povoleny z důvodu naplňování ŠVP. 

11. Letos bohužel neproběhnou ani Vánoční trhy. Pokud situace dovolí, zorganizujeme trhy 

velikonoční. 

12. Pokud bude letos akce „ Mikuláš“ se organizující třídy dozví na konci listopadu. 

13. Před Vánoci paní ředitelka ředitelské volno neudělí, je třeba se učit a dohánět látku z doby 

distanční výuky. 

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

naleznete vše potřebné. 

 

 



Požadavky ze strany školy: 

1. Nošení roušek. 

2. Dezinfekce rukou. 

3. Informace o možnosti použití sprchy pro žáky naší školy, která je umístěna v přízemí vedle 

knihovny na budově B. 

 

 

Diskuse: 

1) Jakým způsobem se vybírají žáci, kteří při vyhlášení zvláštního režimu chodí do tříd 

na první stupeň? Jména pověřených žáků navrhuje třídní učitel a předá tuto informaci 

paní zástupkyni Cesarové. 

2) Kdy proběhne další sběr? 8. – 9. 3. 2022 7:15 – 8:00 (úterý, středa) 

3) Toalety chlapci v přízemí budovy A – žáci prosí pana školníka o kontrolu – zařídíme 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


