
Žákovský parlament 

  19. 12. 2018, v 7.15 hod. 

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

1. Sdělení zástupců ŽP žákům: 

- připomenutí o tom, že žáci, kteří jakýmkoliv způsobem poničí školní majetek, jsou                                                                        

povinni ho uhradit 

- pokud víte, kdo určitý školní majetek poničil, nahlaste to, není to žalování 

- na jaře se budou stavět 2 volejbalová hřiště místo hřiště na minigolf, budeme se snažit 

vyměnit povrch na fotbalovém hřišti, pokud to nevyjde, tak ho určitě necháme alespoň 

opravit, doplnit pískem 

- žáci nemají kopat do dveří na toaletách, dveře poté nejdou zamknout, jsou poničené; na 

dveřích je klika na otevírání!!! 

- budeme se snažit vyměňit lino na schodech a v 1. a 2. patře 

-  blíží se konec 1. pololetí a žáci by se měli snažit opravit si jakékoliv špatné známky 

- připomenutí o bezpečnosti přes zimní prázdniny 

2. Nápady na nové věci a zařízení do školy 

 7. C - kamerový systém do šaten 

6. B - různá vybavení do školní kuchyňky např.: misky, ...  

4. A - lavice pro jednoho - bylo by nemožné uskutečnit pro celou školu 

3. C - stojan na koloběžky a kola 

3. Stížnosti ze strany žáků 

- Stížnosti na různé vyučující - pohovor s paní ředitelkou a určitými pedagogy. 

- V přízemí nefunguje automat na nápoje - automat se vymění za nový. 

- Chtěli bychom automat na školní pomůcky - automat na školní pomůcky nebude. 

- žáci 7. B a 5. A by chtěli opět povolit mobilní telefony v budově školy - není možné. 

- 9. B chce mít v ŠJ jiné nápoje než mléko a čaj- máte tam více jak 2 nápoje na výběr, ovocné 

šťávy nebo čaje, vodu, mléko. 

- P. uč. Marád byl několikrát pochválen, je to dobrý učitel. 

- Měkké ovoce, které nám dováží do školy, jako například mandarinky, je občas shnilé - 

budeme se s tím snažit něco udělat. 



- V ŠJ jsou občas špinavé příbory a tácy - paní kuchařky o tom informuji. 

- Paní šatnářka je na 6. B přísná a pouští 7. C pozdě na odpolední vyučování - paní šatnářka 

pouští přesně se zvoněním na přestávku a její chování se odvíjí často od chování žáků 

samotných; vše bude zkonzultováno. 

 

Termín příštího setkání: 30. 01. 2018 v 7.15 hod setkání ve sborovně školy, 28. 01. 2018 

setkání vedení ŽP v 7.15 hod v ředitelně. 

 

V Praze dne: 1. 1. 2019                                                                           Zapsala: Nelly Nkomo 

 

 


