Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 43. jednání studentské rady ze dne 1. 6. 2016
Přítomní členové: 7 (SC, TA, TB, TC, QA, QB, QC)
Studentská rada je podle jednacího řádu usnášeníschopná
Jednání řídí: Tereza Krausová
Zapisovatel: Vít Jůza
Hosté: Mgr. Romana Fiedlerová
Mgr. Milan Pertot
Program jednání:
1. přivítání členů studentské rady
2. rekapitulace zápisu z poslední schůze
3. diskuse o návrzích hostů
4. diskuze o jednotlivých návrzích členů SR
Diskuze:
1. Paní profesorka Fiedlerová upozorňuje na destruktivní chování maturantů během
posledního zvonění a apeluje na studenty, aby probíhala následující poslední zvonění
umírněněji. Bylo by možné například vymyslet i kulturní program pro celou školu či
jinak pozměnit koncept posledního zvonění na naší škole.
2. Paní profesorka Fiedlerová navrhuje, že by Studentská rada mohla vést školní časopis či
organizovat různé aktivity. Například filmovou noc nebo rozličné tematické dny. Pro
inspiraci uvádí stránky České středoškolské unie.
3. Pan profesor Pertot upozorňuje, že by Studentská rada měla organizovat více akcí pro
žáky a tím i reprezentovat naše gymnázium.
4. Pan profesor Pertot navrhuje vytvoření morálního kodexu žáka Gymnázia Boženy
Němcové.
5. Studenti upozorňují na nepořádek na toaletách a na častou absenci toaletního papíru a
papírových ubrousků. Také si stěžují na nedostatečné osvětlení kabinky chlapeckého
záchodu u posluchárny biologie.
6. Studentská rada by na svých schůzích uvítala účast sekundy B, jež se dlouho
nedostavila.
Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.

Budoucí maturanti se budou snažit o zkulturnění posledního zvonění.
SR bude uvažovat o organizaci dalších kulturních akcí.
SR bude zvažovat případnou podobu morálního kodexu žáka.
Studenti žádají napravení nedostatků školních toalet.
Studentská rada se hodlá podílet se na organizaci Sportovního dne ve středu 29. 6.
2016
6. Zapisovatel SR Vít Jůza se omlouvá za opomínání psaní titulů v zápisech SR.
7. SR zatím nestanovila datum příštího jednání, v závislosti na obtížnosti organizace
Sportovního dne se možná sejde v následujících dvou týdnech.
Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR
Ověřila:……………………………………….
Tereza Krausová, předsedkyně SR

V Hradci Králové dne 1. 6. 2016

