Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis ze 44. jednání studentské rady ze dne 21. 09. 2016
Přítomní členové: 13 (PB, PC, SA, SB, TC, KA, KB, KC, QB, QC, XA, XB, XC)
Studentská rada je podle jednacího řádu usnášeníschopná
Jednání řídí: Tereza Krausová
Zapisovatel: Vít Jůza
Program jednání:
1. přivítání členů studentské rady
2. rekapitulace zápisu z poslední schůze
3. diskuze o jednotlivých návrzích členů SR
Diskuze:
1. Studenti upozorňují na nefunkčnost sušáku a absenci papírových utěrek na ruce na dívčích
záchodech u učebny fyziky. U chlapeckých záchodů u učebny biologie upadává klika od
kabinky.
2. Studenti upozorňují na nefunkčnost některých oken, konkrétně v učebně českého jazyka.
V posluchárně fyziky chybí jedna klička, vedení školy sděluje, že výměny kliček a jejich
servis stále probíhá a situace by se měla v nadcházejících týdnech zlepšit.
3. Studenti upozorňují na nefunkční WiFi připojení v některých částech budovy, konkrétně
v UČJ a DU
4. Parkování na školním dvoře pro studenty není možné, pro všechny není na dvoře dostatek
místa. Vedení zváží tuto možnost alespoň pro dojíždějící studenty.
5. SR si promluvila se zástupci sext o průběhu nadcházejícího posledního zvonění, tito pak
slibují jeho umírněnější průběh oproti loňskému roku. SR hlavně apeluje na neničení
majetku školy, ke kterému občas docházelo v minulých letech.
6. Vedení školy nabádá studenty, aby nezapomínali platit příspěvek do Klubu rodičů, číslo
účtu najdou na prosklené nástěnce u kanceláře školy.
7. Maturanti i studenti nižších ročníků upozorňují na chudost maturitního kánonu, považují
současný výběr za nedostačující. Ve srovnání s kánonem jiných gymnázií, například
Gymnázia J. K. Tyla je seznam děl podstatně kratší.
8. Studentská rada by na svých schůzích uvítala účast tercie B, jež se na zasedání dlouho
nedostavila.
Usnesení:
1. Studenti žádají nápravu nedostatků školních toalet, konkrétně těch, které jsou
zmíněny v bodě 1. diskuze, oken a WiFi.
2. SR nabádá studenty, kteří ještě nezaplatili příspěvek do Klubu rodičů a přátel při
Gymnáziu B. Němcové, aby tak učinili v nejbližší době.
3. Studenti žádají, aby pro ně byl vchod do školy odemčen ráno od 7:30 do 8:00 bez nutnosti
použití karty ISIC, kdy je vchod nejvíce využíván a k individuální kontrole příchozích
neslouží.
4. Nadcházející posledního zvonění bude probíhat v mírnější formě než to minulé.
5. Maturanti žádají o projednání rozšíření maturitního kánonu předmětovou komisí
českého jazyka.
6. SR žádá vedení školy o zvážení možnosti parkování na školním dvoře pro
dojíždějící.
7. SR stanovila datum příštího jednání na 2. 11. 2016 od 14:35 ve sborovně školy.

Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR
Ověřila:……………………………………….
Tereza Krausová, předsedkyně SR
V Hradci Králové dne 21. 10. 2016

