
Činnost žákovského parlamentu 
 

Zápis ze schůzky ŽP konané 7. 6. 2016 

Docházka 

Třída   

1. A   

1. B   

2. A Ondřej Čurda  

2. B Sofie Michálková  

3. třída Aneta Junová Alice Houžvičková 

4. A   

4. B Michaela Hemerová  

5. třída Lukáš Michálek  

6. třída Veronika Hrubešová  

7. třída   

8. třída   

9. třída   

 

Návrhy a připomínky žáků: 

1) Osmá třída navrhuje, zda by nebylo možné otevírání prostřednictvím čipu v odpoledních 

hodinách. (Tato záležitost je v plánu) 

2) Šestá třída navrhla novou výbavu na tělesnou výchovu a nainstalování programů do počítačů 

(Word, Power point, Excel…). (Je potřeba konkretizovat požadavky, instalace programů bude 

prošetřena) 

Schůzky ŽP se zúčastnila paní ředitelka, členy parlamentu pozvala a připomněla, že 23. 6. se 

ve škole bude konat zahradní slavnost. Zároveň nás seznámila s projektem „Zdravá škola“, do 

kterého je naše škola zapojena. Ve výuce by tak měl být kladen důraz na podporu zdravého 

životního stylu. Paní ředitelka tedy požádala školní parlament o součinnost, aby bylo možné se 

komplexněji zamyslet nad zdravým stravováním (školní jídelnou) a zdravým životním stylem 

vůbec.   

8. 6. 2016  

Zapsal: Jiří Havelka 

 

 

 

 



 

Zápis ze schůzky ŽP konané 3. 5. 2016 

Docházka 

Třída   

1. A   

1. B   

2. A   

2. B Sofie Michálková  

3. třída Ondřej Čech  

4. A Veronika Nejedlá Matyáš Pokoj 

4. B Eliška Příhodová Michaela Hunerová 

5. třída Lukáš Michálek  

6. třída   

7. třída Mikuláš Švéda Jakub Adamec, Karel Košař 

8. třída Tereza Nováková Emilia Kratochvílová 

9. třída Veronika Musilová Eliška Přibyslavská 

 

Návrhy a připomínky žáků: 

1) Stalo se, že chyběl venku dozor na velkou přestávku, a tak jsou žáci nuceni zůstat v budově 

školy. (Je to výjimka. Pokud ano, pak je to z důvodu absence/nemoci/jiné zaneprázdněnosti 

učitele. Žáci nemohou být bez dozoru, nemohou být tedy venku sami). 

2) V osmé třídě se vyskytla myš. Žáci navrhli, aby byly pořízeny pastičky a zajištěn úklid 

pod/za skříněmi. (Vyřešeno. Pastičky nainstalovány, uklizeno).   

 

Za měsíc, tj. 7. 6. 2016, se uskuteční další schůzka ŽP. 

4. 5. 2016  

Zapsal: Jiří Havelka 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis ze schůzky ŽP konané 5. 4. 2016 

Docházka 

Třída   

1. A Adam Maršík  

1. B   

2. A Ondřej Čurda  

2. B Adéla Drbohlavová  

3. třída Aneta Junová Ondřej Čech 

4. A Veronika Nejedlá Matyáš Pokoj 

4. B Eliška Příhodová  

5. třída Lukáš Michálek  

6. třída Veronika Hrubešová  

7. třída Karel Košař Jakub Adamec 

8. třída Tereza Nováková Emilia Kratochvílová 

9. třída   

 

Návrhy a připomínky žáků: 

Žáci z jednotlivých tříd představovali svá překvapení pro učitele ke dni učitelů (učení „naruby“, 

divadlo, dárky…). 

Za měsíc, tj. 3. 5. 2016, se uskuteční další schůzka ŽP. 

6. 4. 2016  

Zapsal: Jiří Havelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis ze schůzky ŽP konané 8. 3. 2016 

Docházka 

Třída   

1. A Adam Maršík Adéla Ježková 

1. B X  

2. A X  

2. B Sofie Michálková  

3. třída Alice Houžvičková Ondřej Čech, Aneta Junová 

4. A Veronika Nejedlá Matyáš Pokoj 

4. B Eliška Příhodová  

5. třída Adéla Houžvičková Lukáš Michálek 

6. třída Veronika Hrubešová Petr Bukáček 

7. třída Mikuláš Šveda Jakub Adamec, Karel Košař 

8. třída Tereza Nováková  

9. třída Veronika Musilová Eliška Přibyslavská 

 

 

Na zasedání žákovského parlamentu dorazila paní ředitelka, která se vyjádřila k návrhům a 

připomínkám žáků: 

1) Důvod zdražení ve školním bufetu.  

Paní ředitelka vysvětlila princip tzv. doplňkové činnosti škol. Tato činnost musí být ze zákona 

zisková a musí se z ní zaplatit všechny náklady (vynaložené na tuto činnost). Škola však 

nakupuje potraviny levně, zisk má nepatrný a zdražení nastalo vždy jen kvůli tomu, že 

potraviny zdražil dodavatel. Tak se tomu stalo i nyní. Mimochodem - prodej svačin ve škole je 

jen pro případ, když si děti svačiny zapomenou přinést z domova. 

2) Školní web. 

Webové stránky školy jsou nové a v mnohém kvalitnější. Je v plánu, že se web spojí se Školou 

OnLine, kde bude přístup ke klasifikaci a docházce jednotlivých žáků. 

3) Suplování učitelů. 

 Informace ohledně suplování jsou umístěné na nástěnce u zástupkyně. O suplování se stará 

paní zástupkyně Levá, případné další dotazy mohou žáci směřovat k ní. V kritickém období 

chřipek je sestavení rozvrhu velmi problematické a také učitelé se dozvídají kolikrát na poslední 

chvíli, když někdo nečekaně vypadne. 

4) Přihlašování obědů. 

Přihlašování obědů nefunguje tomu, kdo nemá zaplacené obědy.  

Toto téma rozvinul dále pan učitel Havelka, který byl vedoucí jídelny informován o tom, že je 

nutné zaplatit obědy do 25. dne každého měsíce. Pokud rodiče do tohoto data obědy nezaplatí, 

pak software, který jídelna používá, pokládá obědy za nezaplacené.  

 



Nové návrhy a připomínky žáků: 

1) Důvod „skokového“ zdražení v bufetu. 

Pekárenské zboží se objednává přímo od  výrobce - pekárna United Bakeries - což jsou sdružené 

tradiční pekárny Delta a Fr. Odkolek. Tímto nákupem je zajištěno denně čerstvé pečivo (nejen 

do bufetu) a cena je nejnižší možná. Dále se nakupuje ve velkoobchodu Makro, a také se sledují 

akce běžných obchodních řetězců, aby cena cukrovinek a nápojů byla pokud možno nižší než 

obvykle. 

Ceny v roce 2015 

Anglický rohlík -  UB - 9,90 Kč bez DPH + 15% DPH = 11,38Kč + 30% = 14,80Kč 

 - prodej v bufetu za 13Kč 

Muffin - UB - 12,10Kč bez DPH + 15% DPH = 13,91Kč + 30% = 18,10Kč 

- prodej v bufetu za  16Kč 

Ceny v roce 2016 

Anglický rohlík - UB - 10,90Kč bez DPH + 15% DPH = 12,53Kč  + 30%  = 16,30Kč 

-   prodej v bufetu za 16Kč 

Muffin - UB - 12,10Kč bez DPH + 15% DPH = 13,91Kč + 30% = 18,10Kč 

- prodej v bufetu za  18Kč 

2) Malý prostor mezi skříňkami v šatně. 

Skříňky se mohou posunovat a lze tedy vytvořit dostatečně velký prostor pro převlékání žáků. 

3) Nefunkčnost programů s výukou německého jazyka na některých interaktivních 

tabulích. 

Škola zatím nemá zakoupenou multilicenci, a tak některé programy nelze spustit všude. 

Východiskem by bylo, kdyby byl dostatek odborných učeben a žáci se do nich mohli přesunout. 

Protože je velký počet nově přijímaných žáků je problémem volné místo – příští rok bude 

obsazena další odborná učebna. Škola tedy zakoupí multilicence a instaluje programy i do 

jiných učeben. 

4) Nepořádek, který po sobě nechávají některé třídy v učebnách. 

Stěhování tříd přináší s sebou některá úskalí (nejen klady – odborné pomůcky, výukové 

programy….) Žák by si měl své místo ohlídat. Pokud se stane, že po odchodu jiné třídy zjistí, že 

má např. počmáranou lavici, měl by zajít ihned za třídním učitelem, aby se věc mohla vyšetřit 

a řešit.   

 

Paní ředitelka byla velmi potěšena pozváním na školní parlament a těší se na další setkání. 

 

Za měsíc, tj. 5. 4. 2016, se uskuteční další schůzka ŽP. 

 

 



8. 3. 2016 

Zapsali: Jiří Havelka, Tereza Nováková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis ze schůzky ŽP konané 2. 2. 2016 

Docházka 

Třída   

1. A omluveni  

1. B omluveni  

2. A omluveni  

2. B Sofie Michálková Adéla Drbohlavová 

3. třída Alice Houžvičková Ondřej Čech 

4. A Veronika Nejedlá Matyáš Pokoj 

4. B omluveni  

5. třída Adéla Houžvičková  

6. třída Veronika Hrubešová Petr Bukáček 

7. třída Mikuláš Šveda Jakub Adamec, Karel Košař 

8. třída Tereza Nováková Emilia Kratochvílová 

9. třída Veronika Musilová Eliška Přibyslavská 

 

Návrhy a připomínky žáků: 

1) Žáci z 6. třídy si stěžovali na skutečnost, že mají neustále rozladěné piano. 
Na ladění piana bude přizván odborník. Rozladění častým používáním je přirozeným jevem. 

2) Žáci ze 7. třídy by chtěli znát důvod zdražení několika potravin ve školním bufetu. 
Na příští školní parlament bude pozvána ředitelka školy a vedoucí školní jídelny, které žákům 

vysvětlí princip tzv. doplňkové činnosti škol, která musí být ze zákona zisková a ze které se 

musí zaplatit všechny náklady vynaložené na tuto činnost. Prodej svačin ve škole je jen pro 

případ, když si děti svačiny zapomenou přinést z domova. Rozdílné ceny potravin jsou 

v každém obchodě a pan učitel žákům doporučil, ať se chovají tržně a nakupují tam, kde to je 

levnější. 

 

3) Osmá třída by uvítala více informací o škole. Nástěnka i web školy prý často nejsou 

aktuální. Rádi by se též dozvěděli dopředu, kdo k nim v daný den přijde suplovat. 

Některým žákům znovu nefunguje přihlašování na oběd. 
Webové stránky školy jsou nové a v mnohém jsou kvalitnější. Aktuality se průběžně doplňují, 

je otázka, co by si žáci přáli vidět. Na aktualizaci webu se žáci mohou podílet i sami. 

Suplování v období chřipek a dalších nemocí je velmi problematické a také učitelé se 

dozvídají kolikrát na poslední chvíli, když někdo nečekaně vypadne. Proto je leckdy obtížné 

dávat dopředu vědět i žákům. Pokud to však jde, na nástěnce u zástupkyně je tato informace 

k dispozici. O suplování se stará paní zástupkyně Levá, případné další dotazy mohou 

směřovat k ní, která určitě princip také ráda vysvětlí. 

Žákům byl vysvětlen princip přihlašování obědů, který nefunguje však tomu, kdo obědy 

zaplacené nemá. Software ho v tomto případě k volbě nepustí. Na toto téma si žáci budou 

moci popovídat na příští schůzce s vedoucí školní jídelny. 

 

Za měsíc, tj. 1. 3. 2016, se uskuteční další schůzka ŽP. 

3. 2. 2016         Zapsal: Jiří Havelka 

 

 

 



Zápis ze schůzky ŽP konané 5. 1. 2016 

Docházka 

Třída   

1. A Adam Maršík  

1. B x  

2. A Ondřej Čurda  

2. B Sofie Michálková  

3. třída Aneta Junová Ondřej Čech 

4. A Veronika Nejedlá  

4. B Eliška Příhodová Michaela Hemerová 

5. třída Kryštof Daněk  

6. třída Veronika Hrubešová Petr Bukáček 

7. třída Karel Košař  

8. třída Tereza Nováková Emilia Kratochvílová, Kateřina Vlčková 

9. třída Veronika Musilová Eliška Přibyslavská 

 

Návrhy a připomínky žáků: 

1) Žáci na projednávání nepřinesli žádné návrhy ani připomínky. Naopak vyjádřili svou spokojenost 

v řešení minulých připomínek.  

2) Zástupcům žákovského parlamentu byl uložen úkol, aby se zeptali svých třídních učitelů, zda 

nebudou potřebovat pomoci s realizací zápisu do prvního ročníku ZŠ a MŠ Praha-Slivenec. Zápis se 

bude konat 18. – 19. 1. 2016. 

3) Přítomní byli též seznámeni s tím, že na jeden pavilon bude z financí za sběr papíru zakoupen další 

lis na PET lahve a velký koš na tříděný odpad. Malé koše na tříděný odpad (rovněž z peněz za sběr 

papíru) budou zakoupeny do každé třídy. 

4) Zástupci ŽP měli svým spolužákům oznámit požadavek na důsledné třídění odpadu.  

Za měsíc, tj. 2. 2. 2016, se uskuteční další schůzka ŽP. 

11. 1. 2016                                          Zapsal: Jiří Havelka 

 



Zápis ze schůzky ŽP konané 1. 12. 2015 

 

Docházka 

Třída   

1. A Adam Maršík Adéla Ježková 

1. B x  

2. A Ondřej Čurda  

2. B Adéla Drbohlavová Sofie Michálková 

3. třída Aneta Junová Ondřej Čech 

4. A x  

4. B Eliška Příhodová Michaela Hemerová 

5. třída Kryštof Daněk Angel Marinov 

6. třída Veronika Hrubešová Petr Bukáček 

7. třída Mikuláš Šveda Jakub Adamec 

8. třída Tereza Nováková Hana Semrádová, Emilia Kratochvílová 

9. třída Veronika Musilová  

 

Žákovský parlament, který je tvořen dvěma zástupci z jednotlivých tříd (1. - 9. ročník), kteří 

svoji třídu reprezentují a zastupují, se opět sešel 1. prosince 2015. Na programu bylo 

přednesení požadavků jednotlivých tříd a přispění tak ke zlepšení atmosféry ve škole. O 

projednávaných záležitostech ihned po schůzce informují zástupci své třídy včetně toho, zda 

byl jejich požadavek vyslyšen, co nového se chystá apod.  

 

Žáci vyslovovali tyto své požadavky a připomínky spolu s návrhy řešení: 

 

2.B třída  Malá interaktivní tabule ve třídě.  

Žáci mají přislíbenou novou jako první v pořadí. 

3. třída  Diskuse nad návrhem na zvíře do každé třídy.  

Žáci byli seznámeni s podmínkami, které jsou zásadní pro splnění takového požadavku 

(hygiena, alergie, odolné zvíře...). Každá třída si o tom navíc rozhoduje sama se svým třídním 

učitelem. 

5. třída  Diskuse o delších přestávkách o 5 minut. Potíže s chováním a ubližování od 

jednoho žáka.  

O ubližování dětí byla informována výchovná poradkyně a třídní učitelka – bude se ihned 

řešit. Delšími přestávkami by se prodlužovalo vyučování. 

6. třída  Návrh na dřevěné lavičky před starou budovou školy.  



Tento návrh je již delší dobu v řešení. Problémy jsou s přestěhováním betonových kvádrů. 

Zatím se hledá firma, která by je přestěhovala a přitom nerozbila – majetek MČ. 

7. třída  Potíže s Wi-Fi sítí.  

Také v řešení - během vánočních prázdnin.  

8. třída  Návrh na instalování košů na dívčích toaletách – přímo v kabinkách, nejen 

v předsíňce WC. Doplnění toaletních papírů. Oprava žaluzií ve třídě. Požadavek na 

interaktivní tabuli.  

Koše budou koupeny a dodány na dívčí toalety do týdne. Toaletní papíry, tam, kde chyběly, 

budou doplněny, ale žáci by měli být ukáznění a nevhazovat celé role papíru do mís, 

zastrkávat vytočený papír za radiátory a vůbec – chovat se i na tak intimním místě kulturně.  

Všechny žaluzie byly opraveny v minulém školním roce, v této otázce je nutná osvěta o 

správném a ohleduplném zacházení – další oprava bude zase v příštím roce.  

Interaktivními tabulemi jsou postupně dovybavovány (vzhledem k finanční náročnosti) další 

třídy. Do konce kalendářního roku bude instalována do odborné učebny M/F/CH, další je na 

řadě učebna 2. B. 

Návštěva ŽP zástupci EKOtýmu – přednesena žádost o pomoc členů ŽP se sběrem hliníku, 

který jako nový potřebuje propagaci do tříd. ŽP pomoc přislíbil. 

 

 Za měsíc, tj. 5. 1. 2016, se uskuteční další schůzka ŽP. 

1. 12. 2015 

Zapsali: Jiří Havelka, Veronika Sára Hrubešová 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis ze schůzky ŽP konané 2. 11. 2015 

 

Přítomni 

 

Třída   

1. A M. Keřka  

1. B x  

2. A Ondřej Čurda  

2. B x  

3. třída Junová Aneta Ondřej Čech, Dominik Smělý, Šimon Froňka 

4. A Veronika Nejedlá Pokoj Matyáš, Anežka Rychterová 

4. B E. Příhodová M. Hemerová 

5. třída Kryštof Daněk Angel Marinov 

6. třída Veronika Hrubešová  

7. třída Mikuláš Šveda Karel Košař, Jakub Adamec 

8. třída Tereza Nováková  

9. třída Veronika Musilová Eliška Přibyslavská 

 

Průběh zasedání: 

1. Žáci byli seznámeni s činností ŽP. 

2. Žáci byli seznámeni s povinnostmi člena ŽP. 

3. Proběhly volby předsedy, místopředsedů a zapisovatele ŽP. 

Předsedou se stal Mikuláš Šveda  (7. třída). 

Místopředsedy byli zvoleni: Kryštof Daněk (5. třída), Tereza Nováková (8. třída). 

Zapisovatelkou se stala Veronika Hrubešová (6. třída). 

4. Byl projednán školní řád. 

5. Za měsíc, tj. 2. 12. 2015, se uskuteční další schůzka ŽP. 

 

 

3. 11. 2015 

Zapsal: Jiří Havelka 

 


