Zápis č. 5/2018-2019 z jednání studentské rady konané 8. 1. 2019
Schůzi řídil: Mikuláš Misterka
Záznam z jednání:
-

-

-

-

-

-

Naplánovala se další školní akce pro studenty. Teplákový den, který se bude
konat 22. 1. 2019. Na starosti si ho vzala třída kvinta. Shodli jsme se, že den
předem bude upozornění v rozhlasu.
Vánoční koncert byl povedený. Příští rok bude před dnem koncertu generální
zkouška, aby se doladil zvuk. Hledají se noví zvukaři na další školní akce.
Zájemce hlašte třídním zástupcům.
Ve vedení studentské rady se budou měnit pozice zástupce VG
a zapisovatele. Zájemci se hlásí u Mikuláše Misterky.
Byli jsme seznámeni se soutěží Global Teacher Prize. Nominovat profesory
můžeme do 22. 3. 2019. Přihlášky od profesorů do 31. 3. 2019.
Zástupcům tříd bude rozeslán dotazník o vedení rady a fungování samotné
rady.
Vyslechli jsme si probíhání Sněmu středoškolské unie od Matěje Marečka ze
sexty.
Byl vznesen požadavek, zda-li by se mohla škola v zimě otevírat dřív.
Paní ředitelka odpověděla, že v případě velkých mrazů se otevírá dříve.
Každodenní otevírání by si vyžádalo další pedagogický dozor.
Studenti si stěžovali na ingredience použité v jídle (houby), když nejsou
napsané v jídelníčku. Pokud jsou nějaké problémy s jídelnou, obraťte se na
pana Douděru. Zároveň bude požádán, aby houby byly v jídelníčku uváděny.
Paní ředitelka vystoupila s příspěvkem, ve kterém hodnotila letošní ne vždy
pozitivní přístup některých studentů k příspěvkům SRPŠ. SRPŠ je nezávislý
spolek, jehož členy jsou rodiče, příp. zletilí žáci a ti do něj přispívají částkou,
kterou si sami odsouhlasili. Na základě přijatých žádostí z řad pedagogů pak
na svém jednání rozhodují, jak bude vybraná částka využita. Peníze pak
putují do fungování školy, pomůcek, příspěvků na akce a do celé školy. Zda-li
nechcete přispívat nebo máte dotazy na čerpání, obraťte se na předsedu
SRPŠ, s kterým můžete částku projednat. Kontakt je na webu školy.
15. 1. 2019 od 17:00 v MKD bude probíhat vernisáž a následně výstava prací
našich studentů, která potrvá až do 11. 3. 2019.
16. 1. 2019 proběhne Projektový den Jan Palach, kterého se zúčastní
studenti všech tříd našeho gymnázia.

Zapsala: Kristýna Šamanová, kvinta

