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Schůzky se zúčastnil ředitel školy Mgr. Bc. Jiří Rymeš 

 

• Informace 

- Konání prezidentských voleb na naší škole 13. 1. 2023, konec 

vyučování 1. stupeň 11:30 hodin, 2. stupeň 11:45 hodin. V případě 

druhého kola voleb, bude provoz probíhat ve stejném režimu. 

- Uzavírání kvalifikace 

- Od 14. 1. do 21. 1. bude probíhat LVZ 

- Termín pololetních a jarních prázdnin 

- Plýtvání potravinami, ŠJ – vrací se i celé obědy 

- Během jarních prázdnin budou na část toalet nainstalovány elektrické 

vysoušeče rukou 

- Informace o průběhu zasedání Městského žákovského parlamentu: 

 

Sál Luďka Pika plzeňské radnice, ve kterém se konají jednání Rady 

města Plzně, se stal 22. 11. 2022, místem zasedání zástupců Městského 

žákovského parlamentu. Mladí poslanci z plzeňských základních škol měli 

především za cíl si zvolit své předsednictvo. Akce a společné diskuze se 

žáky se zúčastnily náměstkyně primátora pro oblast školství 

a cestovního ruchu Lucie Kantorová a vedoucí magistrátního odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škrlantová. 

Městský žákovský parlament má celkem 20 členů, předsednictvo tvoří 

pět žáků a zasedá dvakrát do roka. Za předsedu si žáci zvolili Patrika 

Sušiče z 1. základní školy, místopředsedou se stala Sára Coco Králová 

z 28. základní školy, funkci tajemníka bude plnit Šimon Žilák z Gymnázia 

Františka Křižíka. Pětičlenné předsednictvo doplňují žákyně Julie 

Krettová z 26. základní školy a Eliška Pěnkavová z 15. základní školy. 

V rámci diskuze řešila náměstkyně Lucie Kantorová se žáky zhodnocení 

distanční výuky, téma svačin – mlék a ovoce do škol, stromy na náměstí 

Republiky a ve městě, ale i například možnost zlepšení výuky chemie. 

Městský žákovský parlament byl původně projektem Místního akčního plánu 

rozvoje vzdělávání II (MAP II), a nyní jej obnovil Odbor školství, mládeže 

a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. Od městského školního parlamentu 

si slibuje zvýšení kompetencí mladých lidí pro demokratickou kulturu, 



zlepšení v oblastech vztahu žáků ke škole, motivace k participaci na životě 

školy, ale i komunikace žáků mezi sebou a jejich sociální vyspělosti. 

Městský žákovský parlament bude také dalším partnerem pro MAP III, jehož 

hlavním úkolem je propojovat aktéry ve školství, zjišťovat jejich potřeby 

v území a získávat podněty a názory na zlepšení kvality vzdělávání v základních 

a mateřských školách. 

 

- Kurzy ŠK v druhém pololetí, volná místa v jednotlivých kurzech, 

platby, případné odhlášení musí probíhat písemnou formou, žáci 

odhlášky předávají vedoucímu kurzu, který navštěvovali, případně  

M. Smolákové (rovněž za volný ŠK) 

 
 

• Dotazy, připomínky, akce, úkoly 

- úklid ve třídách (střídání různých ročníků v jedné učebně) 

- při aktivitách s přesouváním židlí dbát na jejich správné zpětné 

umístění 

- nevhodné vykřikování z oken o přestávce z uč. 24 

- přání – využít dnů ředitelského volna 

- v uč. 30 se vlní obraz při používání interaktivní tabule 

- ŠJ – malé lžičky k jogurtům, velikost porcí, dolévání nápojů, kvalita 

ovoce a zeleniny, častější využívání baru na zeleninové saláty a 

kompoty 

- možnost proplacení částky za vypůjčení kostýmů při akcích ŽP 

- informace o 3D tiskárně a jejím využití ve výuce 

- možnost rozšíření využívání WR 

 

 

● Na příští schůzku si žáci připraví návrhy jídelníčku ve ŠJ. 

● Na dotazy ŽP na schůzce odpoví vedoucí ŠJ, pí J. Votavová. 

 

 

  

 


