
 

  

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
JESENICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 
 
 
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu 
 

Datum: 18.4.2018 

Místo konání: MěÚ Jesenice 

Zástupci obce: paní Pašková a paní Kocková 

Program 14. schůzky: 

 

1. Častěji autobusy, odjezd posledního na konci družiny, neohleduplný odjezd „odjezd před nosem“, 
odpolední zastávka u Billy 

2. Cyklostezka, Zdiměřice-Jesenice, Jesenice-Vestec 
3. Hřiště před školou (na čem vázne výstavba), udělat chodníček přes trávník, posezení  
4. Kryté sezení pro mládež (chybí školní altán, kde probíhala v létě výuka) 
5. Možnosti odpoledního využití stávajícího školního hřiště 
6. Velké dětské/sportovní hřiště  
7. Skatepark, obnovit jednání (pro mládež velmi žádané) 
8. Vytvořit náměstí a hezký reprezentativní prostor obce 
9. Cestička kolem rybníku + za školou opravit 
10. Lampy okolo rybníka, revitalizace (co platí z projektu + termín zahájení  a dokončení?) 
11. Přírodní parky, případně zachovat louku mezi rybníkem a obytnou zástavbou 
12. Aquapark (koupaliště) White water park – zda bude realizován a případně kdy 
13. Jump arena (venkovní trampolínky) něco jako ve Vestci 
14. WC venku 
15. Kino 
16. Vyčistit Jesenici (psi)/rybník 
17. Více košů se sáčky 
18. Vyřešit problém kanalizace (zápach) 
19. Obchody mimo hlavní silnice (obchodní centrum nebo malé obchůdky, kavárničky v centru) 
20. Silnice za Lidlem 
21. Kdy bude nová škola 

 

Úkoly do příště pro vedení ŽP 
 

- Domluvit schůzku s paní ředitelkou a referovat o průběhu setkání na obci 
- Informovat o úkolech ze setkání vyplývající : 
1.  navrhnout hřiště u školy i altán (škola má navrhnout do 200 tis, udělat poptávku, 

doložit že na to nemá peníze a obec zaplatí) 
2. Vytvořit provozní řád pro venkovní hřiště (obec povolí přístup veřejnosti) 
3. Úklid okolí školy a kolem domovů žáků ke Dni Země i úklidu Jesenice 28.4. 
- Sepsat články o setkání do Kurýru i Yesday 

 
Úkoly do příště pro zástupce tříd: 
 

1. Seznámit třídu s jednáním na MěÚ Jesenice 
 
 
Další schůzka ŽP:   2.5.2018  

IČO: 70107017; Běžný účet zřízen u ČSOB a.s., pobočky Praha 4, Na Pankráci 310/60; číslo účtu: 276046181/0300 

Organizace je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl Pr, vložka 1546 


