Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis ze 46. jednání studentské rady ze dne 14. 12. 2016
Přítomní členové: 11 (SC, TB, TC, KA, KC, QA, 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. Oprava chyby z minulého zápisu: lístky na maturitní ples stojí 200 Kč pro žáky
kvint a 250 Kč pro žáky nižších ročníků. Pro žáky jiných škol platí cena 250 Kč.
Pokladník třídy na začátku ledna ve stanoveném termínu nahlásí paní zástupkyni
Jalůvkové počet lístků pro svou třídu a předá finanční obnos.
2. Informace o Vánočním večírku jsou k dispozici na webu školy.
3. Dle vyhlášky č. 282/2016 Sb. vydanou Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR je od 1. ledna
2017 regulován prodej potravin ve školních bufetech dle limitů stanovených
vyhláškou. Tato vyhláška platí pro žáky do splnění povinné školní docházky. Plné
znění této vyhlášky naleznete zde:
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/informace-k-aplikaci-vyhlaskyc282/2016-sb-_13100_3461_5.html
4. Studenti žádají zpřístupnění učebny V2 v době před začátkem vyučováním a
během přestávek.
5. SR plánuje zvelebit studovnu, která se v současnosti nachází v bývalé učebně A1.
SR bude o věci diskutovat, usnesení uveřejní později.
6. Studenti žádají zveřejnění aktuálního školního vzdělávacího plánu pro výuku
tělesné výchovy.
7. SR navrhuje zveřejnění plánku učeben na webu školy.
8. Studenti žádají přesun výuky německého jazyka z laboratoře chemie do jiné třídy.
Pro přesun navrhují například přednáškovou učebnu.
9. Vedení školy apeluje na studenty, aby se aktivně zapojili do programu Vánoční
akademie.
Usnesení:
1. Záchodové kabinky budou uzamykatelné.
2. V souladu s vyhláškou č. 282/2016 Sb. bude školní bufet od 1. ledna 2017
přístupný pouze pro žáky vyššího gymnázia (tercie – sexta).
3. Vedení školy bude jednat s vyučujícími v souvislosti se zpřístupněním učebny V2
v době před a během vyučování.
4. Vedení školy zveřejní ŠVP pro tělesnou výchovu na webu školy.
5. Plánek učeben bude zveřejněn na web školy.
6. Vedení školy se pokusí vyhovět studentům v přesunu výuky německého jazyka z
Cl. Předem ale avizuje, že v danou hodinu jsou všechny třídy plné.
7. SR stanovila datum příštího jednání na 25. 1. 2017 od 14.35 ve sborovně školy.

Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR
Ověřila:……………………………………….
Tereza Krausová, předsedkyně SR
V Hradci Králové dne 14. 12. 2016

