
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 8. 3. 2022 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

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

Setkání se posunulo o týden z důvodu nemoci paní ředitelky. 

2. Velké poděkování za sběr papíru, který probíhá ve dnech 8. a 9. 3. 2022. Veškerý výtěžek, 

kdy každé kilo se počítá, bude poukázán na pomoc válkou zmítané Ukrajině. Již první den 

sběru máme velikou radost, akce se účastní mnoho žáků. Někteří rodiče posílají místo 

papíru peníze, vše pošleme na humanitární účely. O proběhlé akci budeme posléze 

informovat. 

3. Ještě stále aktuálním problémem naší školy je vandalismus, i když již v mnohem menší 

míře. Rodiče žáka, který opětovně záchody poničil, celou záležitost uklidili a žák dostane 

ředitelskou důtku za své chování. 

4. Paní ředitelka poděkovala žákům, že se konečně přezouvají a v tomto dodržují nařízení. 

Dnes proběhla kontrola a vše bylo v pořádku. 

5. Žáci byli upozorněni, že je nutné se přezouvat mezi dopolední a odpolední výukou – nelze 

jít ven v bačkorách. Samozřejmě také není možné, aby boty na ven žáci používali jako 

obuv do tělocvičen (rekonstrukce a následná rekonstrukce po vyplavení stála 11 milionů 

korun, je třeba se k vybavení tělocvičen podle toho chovat). 

6. Prosba o přinesení kancelářského papíru do školy. V poslední době došlo k enormnímu 

nárůstu cen za papír. Od zítřka si budou všichni žáci nosit trhací blok s papíry na psaní 

písemek.  

7. V termínu 14. 3. – 20. 3. 2022 jsou jarní prázdniny, ve čtvrtek a pátek prosíme o vyklizení 

skříněk a odnesení pytlů s tělocviky na vyprání domů. 

8. Ve středu 9. 3. 2022 se koná Den otevřených dveří, děkujeme za pěknou přípravu školy 

včetně vkusné výzdoby. Žáci 9. tříd budou reprezentovat naši školu a provázet zájemce po 

budově školy. 

9. Pozor na pozdní příchody! Škola se bude zavírat v 7:55 hodin.  

10. Klíčky od šatních skříněk paní ředitelka zakázala půjčovat, velice se rozmohlo jejich 

zapomínání. 

11. Pokračuje bodování tříd do soutěže o nejhezčí třídu. Vítězové 1. a 2. stupně dostanou 

v červnu poukázku na občerstvení a den volna 

12. Paní ředitelka moc poděkovala za projekt Tulipánový měsíc, kterého se účastníme 

pravidelně. Jeho cílem je přinést s jarem i naději všem, kdo se osobně či v blízkém okolí 

setkávají s onkologickým onemocněním. Výroby tulipánů se účastnil 1. a 2. stupeň. 

13. Čeká nás ještě zdobení tulipánů pro soutěžní výstavu pro Centrum Krakov – březen 2022. 

14. Těšíme se na Noc s Andersenem – 1. 4. 2022 (celosvětová akce na podporu dětského 

čtenářství). Moc děkujeme NF Žernosecká Sovička za zaplacení cca 350 večeří pro 

účastníky a organizátory. 

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

potřebné. 



Požadavky ze strany školy: 

1. Nošení klíčků od šatních skříněk 

2. Zajištění si trhacího bloku na písemné práce. 

Požadavky ze strany žáků: 

Žádné. 

Diskuse: 

Informace k Noci s Andersenem. Množí se zájemci s řad druhostupňových dětí. Podmínkou 

pro jejich přenocování je mimo jiné také příprava stanovišť pro pohádkovou hru pro žáky 

z prvního stupně. 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


