Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis ze 45. jednání studentské rady ze dne 16. 11. 2016
Přítomní členové: 7 (TB, KA, KC, QB, QC, XA, XB)
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. WiFi na některých místech stále není plně funkční.
2. Studenti poukazují na chudost maturitního kánonu, chtějí ho rozšířit.
3. Vedení školy muselo řešit případ kouření elektronické cigarety uvnitř budovy
školy. Kouření je dle školního řádu (část sedmá § 17 bod 3.) přísně zakázáno.
4. Gybon se zapojí do benefiční akce Konto Anetka pořádané nadací Krtek. Studenti
mohou dobrovolně přispívat libovolnou částkou, která bude použita na výzkum
léčby nádorových onemocnění. Peníze vybere pokladník třídy a do 15. 12. 2016
odevzdá paní zástupkyni Jalůvkové.
5. Lístky na maturitní ples 2. 2. 2017 budou stát 250 Kč na sezení a 220 Kč na stání.
6. Vedení školy apeluje na studenty, aby v aplikaci Bakaláři doplnili či aktualizovali
chybějící údaje, zvláště pak emailové adresy. U mnoha žáků jsou nefunkční.
7. Předsedkyně SR Tereza Krausová podala zprávu o VIII. republikovém sněmu
České středoškolské unie, jehož se účastnila.
8. Studenti upozorňují na nemožnost uzamčení záchodových kabinek.
9. Studenti upozorňují na silně kapající okap nad uličkou ke vchodu školy pro učitele
a veřejnost.
Usnesení:
1. Parkování studentů na školním dvoře zůstane i nadále zakázáno.
2. Bude-li někdo mít problémy s připojením na WiFi, nechť se obrátí na it@gybon.cz
a uvede konkrétní učebnu.
3. Vedení školy postoupí otázku rozšíření maturitního kánonu předmětové komisi pro
český jazyk. Pro letošní maturanty zůstává platný seznam děl ve stávající podobě.
4. Kouření elektronických cigaret je považováno za stejné jako kouření klasických
cigaret, a je tedy dle školního řádu zakázáno.
5. Žáci si mají doplnit nefunkční údaje na Bakalářích.
6. Vedení školy zajistí možnost uzamčení záchodových kabinek.
7. SR stanovila datum příštího jednání na 14. 12. 2016 od 14:35 ve sborovně školy.
Dodatek:
1. Výňatek ze školního řádu část sedmá - podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků, bod třetí (zkráceno)
3. Pro žáky platí zákaz kouření v budově školy, jejím blízkém okolí a také
při všech školních akcích.
2. Více informací o Kontě Anetka najdete na:
http://www.krtek-nf.cz/for-donors/account-anetka/

Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR
Ověřila:……………………………………….
Tereza Krausová, předsedkyně SR
V Hradci Králové dne 16. 11. 2016

