
 Žákovský parlament 

27. 11. 2018, 7.15 hod 

......................................................................................................................... 

1. Sdělení zástupců ŽP žákům: 

Připomenutí akcí a důležitých informací 

- 5.12. - Mikuláš (mají na starosti třídy 9. ročníků) 

- 13.12. - Vánoční setkání před školou od 17:00 hod, zúčastní se školní sbor 

Zpěváček p. uč. Mikešové a policejní hudební skupina Dixibend 

- 19.12. - Kino Louskáček, 1. stupeň s českým dabingem, 2. stupeň s českými 

titulky 

- 21.12. - Školní vánoční besídky 

- 3. 1. a 4. 1. 2019 - ředitelské volno 

- žáci nechějí udržovat pořádek ve škole, takže nás něco napadlo. Každý 

nový rok budou mít jako rozpočet cca 30 000 Kč, za který si mohou vybrat 

nějakou věc, která jim na škole chybí (např. stojan na kola a koloběžky). Za 

nepořádek nebo opakované porušování školního řádu se budou peníze 

postupně strhávat. 

2. Pocity žáků z návštěvy poslanecké sněmovny 

Akce se všem líbila, ale žákům 6. a 7. ročníků to připadalo moc zdlouhavé. Naopak 

žákům 8. a 9. ročníků se to velice líbilo, dalo jim to něco do života a hodí se jim to na 

přihlášky a pohovory na střední školy. 

3. Stížnosti ze strany ředitelky 

- stále je všude veliký nepořádek 

- žáci nemají dovoleno chodit si do šatních skříněk pro učebnice a nemají na ně 

lézt 

 

4. Nové nápady na školní akce  

- Lyžařský kurz do zahraničí pro zkušené lyžaře a snowboardisty. Konal by se pouze 

s naplněním kapacity max. 30 žáků, trval by max. 3 - 4 dny, jelo by se do Rakouska 

- Žáci 8. a 9. ročníků by spolu rádi jeli na školu v přírodě. Nevíme, jestli by to bylo 

možné. Žáci si mají najít 2 netřídní učitele, kteří by byli ochotni s nimi jet. 

- Je možné jít 21. 12. bruslit na kluziště, které máme na školním hřišti? Pokud bude 

váš třídní učitel ochotný vás vzít, tak můžete. 

 



5. Vzkazy ze školního facebooku 

- 3. B by chtěla mít delší přestávky. Toto bohužel není možné, protože žáci, kteří 

mají odpolední vyučování třeba do 16.25 hod., by tak museli být ve škole i do 

18.30 a to není možné. 

 

5. Stížnosti ze strany žáků 

- Často nám nezvoní na začátky a konce vyučovacích hodin. Bohužel nám velmi 

špatně funguje ústředna, jejíž cena je velmi drahá, ale na začátku nového roku 

zakoupíme novou. 

Termín příštího setkání: 19. 12. v 7.15 ve sborovně školy, 17. 12. v 7.15 hod. setkání vedení 

ŽP v ředitelně. 

 

V Praze dne: 4. 12. 2018                                                                       Zapsala: Nelly Nkomo 

 


