
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 5. 4. 2022 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na dubnovém setkání Žákovského parlamentu.  

2. Paní ředitelka připomněla, že žáky, učitele a celé vedení čeká náročný duben. 

3. Ve dnech 11. 4. 2022 a 12. 4. 2022 (pondělí, úterý) od 14:00 do 17:00 hodin proběhne zápis 

dětí do budoucích prvních tříd. Paní ředitelka má v plánu přijmout 80 dětí do třech prvních 

tříd. Tyto zápisy jsou vyhrazené pouze pro děti z České republiky. Zápisy pro děti, které 

uprchly z Ukrajiny, se budou konat od 1. 6. do 15. 7. 2022. 

4. Paní ředitelka požádala žáky 9. tříd, aby byli nápomocni při zápisu. Především se jedná  

o žáky, kteří jsou již na střední školy přijati. Z tohoto důvodu odpadne v pondělí  

11. 4. 2022 odpolední výuka, pouze ale pro žáky 9. tříd. Třídní učitelé budou informovat 

rodiče prostřednictvím Bakalářů. 

5. Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory (naši žáci 9. tříd) se konají 12. a 13. dubna 2022. 

6. Přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté obory (naši žáci 5. a 7. tříd) se konají  

19. a 20. dubna 2022. 

7. Ve čtvrtek 14. dubna 2022 jsou Velikonoční prázdniny (čtvrtek) a v pátek 15. 4. 2022 pak 

ostatní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb. V pondělí 18. 4. se slaví Velikonoční pondělí. 

Ve škole se sejdeme v úterý 19. 4. 2022. 

8. Ve středu 27. 4. 2022 proběhne od 14:00 pedagogická rada pro III. čtvrtletní. Apel na 

řádnou docházku do školy a dostatek známek pro klasifikaci. Známky za III. čtvrtletí se 

uzavírají v úterý 26. 4. 2022 ve 14 hodin. 

9. Velké poděkování za uskutečněný sběr papíru, který proběhl ve dnech 8. a 9. 3. 2022. 

Částka bude použita pro příchozí žáky z Ukrajiny na nákup pomůcek do školy. 

10. Ve škole jsme zatím přijali tři ukrajinské děti bez statutu uprchlíka. Na Praze 8 se pro děti 

uprchlíků zřizují adaptační skupiny, kde se učí český jazyk. Naše škola pracuje 

v koordinačním týmu (ZŠ Lyčkovo nám., ZŠ Mazurská a ZŠ Žernosecká včele s paní 

zástupkyní Vodičkovou). V naší škole bohužel bojujeme s prostorem, máme ho velký 

nedostatek – zatím nemáme adaptační skupinu ve škole. 

11. Z důvodu nedostatku prostoru musíme uvažovat o spojení nynějších 5. a 7. tříd v 

souvislosti s možným odchodem na víceletá gymnázia a s jistotou spojíme čtyři první třídy 

a změníme počet na tři. 

12. Příští týden se bude po 14 měsíční odmlce řešit plán cykloklecí. Problém ale je, že 

pozemek, kam si přejeme klece postavit, nepatří MČ Praha 8, ale Magistrátu hlavního 

města Prahy. Uvidíme, jaké řešení se naskytne. 

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

v červnu poukázku na občerstvení a den volna 

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

potřebné. 

 

 



Požadavky ze strany školy: 

1. Úklid šatních skříněk (vánoční dekorace aj.), zákaz nechávání pití ve skříňkách. Incident 

s protečením pití z horní skříňky do spodní! 

2. Výuka končí až po zvonění! Zákaz odchodu ze třídy na oběd ještě před koncem hodiny. 

Požadavky ze strany žáků: 

Vyhlášení výsledků sběru. 

Diskuse: 

Paní ředitelka popřála všem žákům devátých tříd mnoho úspěchů u přijímacích zkoušek. 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


