
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 4. 1. 2022 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

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

Setkání se posunulo o týden z důvodu velkého množství karantén jednotlivých tříd, které 

se v minulém týdnu vyhlásily. 

2. Neustále se potýkáme s problémy v personální oblasti (vysoká nemocnost, izolace, 

karantény).  

3. V pátek 4. 2. 2022 v době konání pololetních prázdnin paní ředitelka poslala přes Bakaláře 

rodičům zprávu, kde s politováním oznámila, že onemocnění COVID – 19 se nevyhnulo 

ani personálu školní kuchyně a všichni zaměstnanci školní jídelny jsou do pondělí  

7. 2. 2022 v karanténě. Z tohoto důvodu nebylo možné tento den vařit. 

Žádala, aby rodiče své děti v pondělí vybavili dostatečně velkou svačinou, zejména 

družinové děti a žáky tříd s odpoledním vyučováním. Tuto zprávu si bohužel nepřečetlo 

150 rodičů. 

4. Opětovný apel na sledování Bakalářů (zejména v neděli večer) a samozřejmě také 

webových stránek www.zernosecka.cz, kde se informace objevují obratem. 

5. Pokud se stane, že nepřijde vyučující do hodiny do 10 minut, je třeba, aby zástupce třídy 

přišel na vedení školy a toto oznámil. Suplování je na denním pořádku a někdy se může 

stát, že vyučující toto přehlédne. Zástupce třídy poprosí vyučujícího naproti své třídy, aby 

v mezičase hlídal také třídu bez učitele. 

6. Největším problémem a bolestí naší školy je narůstající vandalismus, který vyústil v to, že 

paní ředitelka byla nucena poslat všem rodičům přes Bakaláře obrazovou dokumentaci 

tohoto velice znepokojujícího chování. Chlapci na budově B nemají v tuto chvíli 

k dispozici toaletní papír, uvažuje se i o dámských záchodech. Pan školník papírové koule 

na stropech, pomalování dveří nejrůznějšími nicneříkajícími nápisy velice dlouho uklízel, 

nicméně prokopnuté dveře se opravit nedají. Následovalo ale další ničení toalet. Někteří 

žáci se k tomuto činu přiznali, poslali na nadační fond peníze a na jaře odpracují 10 hodin 

jako brigádu. Paní ředitelka jim za toto poděkovala. Situaci považuje za uzavřenou a celé 

vedení školy věří, že se toto již nebude opakovat. Zároveň se ustanovili „strážci“ toalet. 

7. Paní ředitelka také vyhlásila soutěž o nejhezčí třídu 1. a 2. stupně. Přeje si, aby se žákům 

ve škole líbilo, aby v ní trávili čas rádi. Soutěž začne poslední únorový týden a v červnu 

bude slavnostní vyhlášení. Vítězové 1. a 2. stupně dostanou poukázku na občerstvení a den 

volna 

8. Ve škole proběhlo několik jazykových olympiád. Nadační fond Žernosecká Sovička 

zakoupil jako ceny poukázky na nákup knih do Luxoru v hodnotě 3000 Kč. Tímto také 

děkujeme všem, kteří do NF přispívají. 

9. Plánujeme den otevřených dveří na 9. 3. 2022 (středa) od 15:00 do 17:00 hodin. Informace 

ve školní jídelně 15:00 a v 16:00 hodin. Bude upřesněno. 

10. Jarní sběr papíru je naplánován na 8. – 9. 3. 2022 7:15 – 8:00 (úterý, středa) 

http://www.zernosecka.cz/


11. PhDr. Antonín Mezera, náš školní psycholog, v měsíci únoru pořádal „Zkoušky nanečisto“. 

Pro žáky 9. tříd byly vypsány dva termíny: 1. 2. a 15. 2. 2022. Pro žáky 5. tříd pak termín  

8. 2. 2022. Pan Mezera posléze každému rodiči zašle vyhodnocení testu. Je možné se na 

něho obrátit v rámci kariérového poradenství. 

12. Přihlášky na střední školy bude paní ředitelka kontrolovat a podepisovat do 18. 2. 2022. 

Poslední den pro odevzdání přihlášek je tedy u nás 18. 2. 2022. Poté je třeba využít pro 

ověření CzechPoint. Střední školy přijímají přihlášky do 1. 3. 2022. Je nutno také počítat 

s jarními prázdninami na některých jiných městských obvodech. 

13. Pololetí máme většinově ukončení, ale 16 žáků do konce měsíce března musí vykonat  

64 zkoušek z předmětů, aby mohli být dodatečně klasifikováni. Vysvědčení dostanou 

s datem vykonání zkoušky z daného předmětu. 

14. Ve dnech 14. 3. – 20. 3. 2022 nás čekají jarní prázdniny. 

15. Požadavek zajištění dámských hygienických potřeb jako rezervu pro případ potřeby. Paní 

ředitelka zajistila: budova A – Mgr. Pajpachová, budova B – knihovna Mgr. Zuzáková. 

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

potřebné. 

 

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Vandalismus! 

Požadavky ze strany žáků: 

Žádné. 

 

Diskuse: 

Kdy se vrátí Ing. Zunová? Předběžně 1. 3. 2022. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


