
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 4. 1. 2022 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na prvním setkání Žákovského parlamentu v novém kalendářním roce. 

2. Paní ředitelka popřála všem žákům naší školy krásný nový rok, pevné zdraví a mnoho 

osobních a studijních úspěchů. Poté ještě samostatně popřála žákům 9. tříd šťastnou ruku 

při volbě střední školy. 

3. Dne 31. 1. 2022 se bude rozdávat vysvědčení. V pátek 4. 2. 2022 pak proběhnou 

jednodenní pololetní prázdniny. 

4. Dne 26. 1. 2022 zasedne pololetní pedagogická rada, známky se uzavírají 25. 1. 2022. Apel 

na všechny žáky, aby přípravě na pololetní práce věnovali náležitou pozornost. Pozor také 

na nepřekročení 30% absence v jednotlivých předmětech. Chození do školy je podmínka 

pro řádnou klasifikaci, známky nikoliv.  

5. Paní učitelka Renata Zunová je dlouhodobě nemocná a její hodiny výtvarné výchovy budou 

od ledna 2022 řádně suplovány. Odpolední hodiny odpadat nebudou. Kroužek Keramiky 

v prvním pololetí zatím vysupluje paní učitelka Oličová. 

6. Ve škole jsme zahájili rok 2022 již tradičně preventivním testováním žáků. 

Screeningové  testování stanovených  skupin  dětí a žáků probíhá na základě mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. 

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků  

2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nově se testují všichni bez rozdílu, tedy  

i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci 

COVID 19. Změna termínu očkování není možná. 

7. S veškerými dotazy týkajícími se nemoci Covid - 19 se obracejte na paní zástupkyni 

Vodičkovou, je v této věci pověřena paní ředitelkou jednat a je velice dobře informována. 

8. Uvažujeme o lehkém zdražení obědů. Ceny energií a potravin velice rychle rostou. Měsíc 

leden o tomto rozhodne. Děkujeme za pochopení. 

9. Prosíme o šetrné zacházení jak s papíry na psaní, tak i s papíry na toaletu. Je třeba s nimi 

hospodařit, aby se nemusely vybírat peníze od každého žáka na kopírování a používání 

papírů ve výuce. 

10. V lednu ještě pokračují kroužky za první pololetí, od 14. 2. 2022 začne druhé pololetí. 

Přípravky pro žáky 9. tříd pokračují bez pauzy, jedná se o 24 hodinový blok. Samozřejmě 

bude ukončen před konáním přijímacích zkoušek. 

11. Přezouvání je povinností každého žáka i zaměstnance školy. Pokud někdo zapomene 

bačkory, výjimečně může chodit v botách určených pro pobyt v tělocvičně. V žádném 

případě nechoďte bosi! 

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

potřebné. 

 

 



Požadavky ze strany školy: 

1. Přezouvání všech žáků a zaměstnanců školy. 

2. Zhasínání. 

Požadavky ze strany žáků: 

1. Zajištění dámských hygienických potřeb jako rezervu pro případ potřeby. Paní ředitelka se 

tímto bude zabývat. 

 

 

Diskuse: 

Možnost pořádání výletů  - vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


