
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 7. 12. 2021 

Přítomni: viz prezenční listina  

Obsah setkání: 

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

2. Paní ředitelka oznámila, že na základě současné epidemiologické situace na území České 

republiky, Hlavního města Prahy, a především Základní školy Praha 8, Žernosecká 3,  

vyhlásila ve dnech  20. – 22. 12. 2021 ředitelské volno. V současné době, kdy číslo 

pozitivně testovaných žáků naší školy přesáhlo 80 a v pracovní neschopnosti jsou bohužel 

i očkovaní učitelé, toto považuje za nejlepší možné řešení. 

3. Abychom jako škola zajistili maximální podporu zaměstnaným rodičům, nabízíme provoz 

Školní družiny v plném rozsahu pro přihlášené účastníky. Je potřeba se ale nejpozději do 

10. 12. 2021 (pátek) přihlásit. Na pozdější přihlášky nebudeme z organizačních důvodů 

brát zřetel.  

4. Pochvala za dodržování nošení roušek ve společných prostorách školy a za mytí rukou. 

5. Zlepšilo se i dodržování přezouvání, a to jak u žáků, tak i učitelů. 

6. Apel na kontrolu a hlídání si absence – pokud má žák v předmětu více jak 30 % absenci, 

nemůže být i přes dostatek známek být klasifikován.  

7. Paní ředitelka poděkovala za aktivní přístup rodičů ke třídním schůzkám, které kromě jedné 

třídy proběhly všechny online. Na TS navazoval 1. 12. 2021 také konzultační večer, kde 

byla rovněž účast vysoká. 

8. Množí se nekázeň spojená s používání mobilních telefonů, v minulém týdnu již byly 

uděleny dvě ředitelské důtky a dvě pětky za opisování. Mobilní telefony si žáci uloží do 

aktovek nebo na parapety, nebudou je mít při výuce v lavicích či kapsách. 

9. Jak všichni dobře vědí, ve škole máme již řadu let Schránku důvěry. Ta slouží jako možnost 

písemně vyjádřit cokoliv, co naše žáky tíží či cokoliv potřebují sdělit. Prosíme však  

o dodržování pravidel slušného chování, pokud něco píšete, podepište se. Do schránky 

rozhodně nepatří chléb či použité roušky. Schránka důvěry pomohla již celé řadě žáků při 

řešení toho, co měli na srdci, považujeme ji za důležitou součást kulturního prostředí v naší 

škole.  

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

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

11. Celá řada provozních zaměstnanců školy je nemocná, prosíme o shovívavost s úklidem. 

12. Letošní Mikuláš proběhl z důvodu současné epidemiologické situace pouze na prvním 

stupni, akci zaštítila Školní družina. 

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

naleznete vše potřebné. 

14. Paní ředitelka popřála všem žákům a jejich rodinám klidné Vánoce, hlavně odpočinek, sílu, 

energii, pevné zdraví a osobní a studijní úspěchy v novém roce.  

 

 

 



Požadavky ze strany školy: 

1. Dodržování pravidel používání mobilních telefonů. 

 

Diskuse: 

1. Bude bruslení? Samozřejmě, ale ne v době výuky. Pouze místo TV. Lze využít hřiště 

Glowackého. 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


