
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 3. 5. 2022 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na předposledním setkání Žákovského parlamentu v tomto školním roce.  

2. Paní ředitelka poděkovala žákům druhého stupně za zdárně provedený zápis do prvních 

tříd, který se konal 11. 4. 2022 a 12. 4. 2022. Paní ředitelka má v plánu přijmout 80 dětí do 

třech prvních tříd. Tyto zápisy byly vyhrazené pouze pro děti z České republiky. Zápisy 

pro děti, které uprchly z Ukrajiny, se budou konat 6. června 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. 

3. Paní ředitelka poděkovala také žákům druhého stupně za aktivní zapojení se do celoškolní 

akce Pálení čarodějnic. Nadační fond Žernosecká Sovička zaplatil veškeré občerstvení 

včetně odměn za 4979 Kč. 

4. Žáci mají za sebou přijímací zkoušky pro čtyřleté a osmileté obory. Podle prvních 

průzkumů se na své vysněné školy odebere více než 80% našich žáků. Oproti loňskému 

roku se jedná o velice pěkný výsledek. Ostatním držíme pěsti pro druhé kolo. 

5. Přihlášky pro žáky 9. tříd na další školy paní ředitelka samozřejmě potvrdí, nicméně musí 

být řádně vyplněné. Prázdné papíry nikdo potvrzovat nemůže. 

6. Dne 11. 5. 2022 se bude konat schůzka rodičů pro budoucí prvňáčky. 

7. Od 4. května 2022 do 1. června 2022 bude probíhat kurz předškoláků, a to každou středu od 

13:15 do 14:00 hodin pro všechny přijaté a přihlášené děti. Paní ředitelka prosí o pěkné 

chování v šatnách a vyvarování se vulgarismů, které občas žáci na naší škole používají. 

8. V termínu 24. a 25. 5. 2022 se uskuteční rozřazovací testy do jazykových skupin pro žáky 

3. tříd z angličtiny a češtiny. Rozsah učiva: AJ do 7 lekce, čeština pak do třetí třídy do 

dubna 2022. 

9. Paní ředitelka na pedagogické radě žádala učitele, aby byli se zadáváním úkolů rozumní. 

Nepřeje si, aby byli žáci přetěžováni. 

10. Na pedagogické radě se také probíralo velice nevhodné chování u některých žáků – udělily 

se tři dvojky z chování a jedna trojka. Dále je za třetí čtvrtletí viditelný i zhoršený prospěch 

– apel na vylepšení si známek do konce školního roku. 

11. Pokračující vandalismus na chlapeckých toaletách – velice znepokojivé chování jednoho 

žáka druhého stupně. Chlapci z 9. B a 9. D se nabídli, že nápisy na poničené toaletě uklidí. 

Viník se nakonec přiznal. 

12. Na škole je možné nově si zařídit ISIC kartu. Agendu ISIC řeší na naší škole knihovna. 

Čitelně vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou žádost odevzdejte spolu 

s poplatkem 250 Kč do knihovny. K žádosti je nutné doložit průkazovou fotografii žáka. 

Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným 

digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí – musí být vidět  

ramena a celá hlava) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky, a to na email 

isic@zernosecka.cz 

13. V květnu nás čeká nové číslo Žernoseckého zpravodaje, které budou tentokrát vytvářet 

paní učitelky z 1. stupně (Mgr. Korfová a Bc. Kubíčková). 
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14. Pokračuje bodování tříd do soutěže o nejhezčí třídu. Vítězové 1. a 2. stupně dostanou 

v červnu poukázku na občerstvení a den volna 

15. Dne 31. 5. 2022 v úterý proběhne tradiční Žernosecká pouť pro žáky 1. až 5. tříd ke Dni 

dětí. 

16. Dne 2. 6. 2022 ve čtvrtek bude pro žáky druhého stupně připraven Sportovní den ke Dni 

dětí. 

17. V úterý a ve středu 21. – 22. 6. 2022 v čase 7:15 – 8:00 bude poslední sběr v tomto školním 

roce. 

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

potřebné. 

 

 

Požadavky ze strany školy: 

Zlepšení chování vůči pedagogům a sobě navzájem. 

Požadavky ze strany žáků: 

1. Vyhlášení výsledků sběru. 

2. Uskutečnění akce „No bag day“. 

 

Diskuse: 

Výlety, školy v přírodě, personální obsazení v nastávajícím školním roce aj. 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


