Žákovský parlament - vyhodnocení činnosti za 2. pololetí 2019/2020
Předseda parlamentu: Baierlová Karolína (IX. A)
Místopředseda parlamentu: Svoboda Petr (VII. A)
Zapisovatel: Zámečníková Andrea (IX. B)
Třídní samosprávy:
V.

Místopředseda: Ivo Kadavý

Předseda: Milena Jiroušková

VIII. třída

Místopředseda: Jakub Hüttl

Předseda: Filip Sklenka

V.

Místopředseda: Karla Darebná

Předseda: Jan Koubek

IX. A

Místopředseda: Šimon Týř

Předseda: Karolína Baierlová

VII. B

Místopředseda: Ema Krejčí

Předseda: Pavel Stehlík

IX. B

Místopředseda: Jakub Fryč

Předseda: Andrea Zámečníková

VII. A

Místopředseda: Jan Kubíček

Předseda: Petr Svoboda

Od 12. 3. 20 – uzavřeny školy (výuka distanční formou) přes webové stránky a
GOOGLE MEET; od 27. 4. 20 prostřednictvím GOOGLE UČEBNY



environmentální projekt Recyklohraní nadále pokračoval - stále sbíráme
baterky, malé elektrospotřebiče a papír; sběr velkých elektrospotřebičů
z domácností byl organizátory projektu zrušen, žáci společně s učiteli plní
projektové úkoly



z projektu byly zakoupeny za získané body slovníky na Aj a Nj pro žáky



informace o různých soutěžích a akcích na škole i mimo ni mají žáci k
dispozici na nástěnce u sborovny, na webových stránkách školy, případně ve
třídách a v současné době v GOOGLE UČEBNĚ



byla nastavena nová bezpečností pravidla v souvislosti s nouzovým stavem
COVID-19 (na základě informací MŠMT k ochraně zdraví a provozu ZŠ v
období do konce školního roku 19-20)

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny


Dětský ráj – tematické aktivity pro 1. stupeň – VIII. třída (+děvčata z IX. tříd) každé úterý od 14,00 do 15,00 hod (společné hraní, gymnastika, taneční a
dramatický), konkrétní obsah jednotlivých aktivit byl přizpůsoben požadavkům
žáků a aktuálním akcím školy – do 11. 3. 20

Závěr:
Vzhledem ke krizové situaci způsobené vyhlášením nouzového stavu COVID-19 se
žáci sešli v 2. pololetí školního roku 2019/20 pouze jednou, a to 24. února. Od 12. 3.
20 byly uzavřeny všechny školy a výuka probíhala do konce školního roku distanční
formou. Všechny plánované akce včetně dne otevřených dveří museli žáci přerušit.

Zpracovala: Silvie Svobodová

www.zszatec.cz, email: skola@3zszatec.cz, tel. 415 726 143

