Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis ze 47. jednání studentské rady ze dne 25. 1. 2017
Přítomní členové: 13 (PA, PC, SA, SC, TA, TC, KA, KB, QA, QB, 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. volba nového předsedy SR: předsedou SR byl zvolen Ondřej Ridl (QB)
4. diskuze o jednotlivých návrzích členů SR
Diskuze:
1. Maturanti by uvítali na Maturitním plese přístup do šaten i po jedenácté hodině
večerní. Tato otázka bude postoupena jednání Maturitního výboru.
2. Na Maturitním plese se od studentů i ostatních účastníků očekává, že budou
pouštět maturanty s příbuznými přednostně k baru. Maturanty lze snadno poznat
podle šerpy.
3. SR diskutovala o možnostech rozšíření maturitního kánonu. Tím současně apeluje
na studenty, nejen na zástupce tříd, aby se sami aktivně zapojili do této iniciativy.
4. Studenti by měli zájem o přednášku Dominika Feriho. SR zvažuje jeho pozvání a
žádá vedení školy o souhlas.
5. Vedení školy informuje, že klíče k zámkům jednotlivých záchodových kabin jsou
již ve výrobě a budou v dohledné době instalovány.
6. SR podporuje akci Hradecké Noční Lekce, která se uskuteční na Gymnáziu
Boženy Němcové od 24. do 26. 2. 2017. Jedná se o cyklus přednášek, do kterého
se může aktivně zapojit každý. V rámci této akce bude přednášet například Mgr.
Jan Veselý, který působí nejen na naší škole, nýbrž i na Hvězdárně a planetáriu v
Hradci Králové. Více informací o této akci na stránkách: http://hranol.gybon.cz
Usnesení:
1. SR žádá studenty, aby na Maturitním plese přednostně pouštěli k baru maturanty a
jejich příbuzné.
2. SR nabádá studenty, aby se sami aktivně zapojili do možného rozšiřování kánonu.
3. SR žádá vedení o svolení uspořádání přednášky Dominika Feriho.
4. SR nestanovila datum příštího jednání, učiní tak po elektronické domluvě.
Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR
Ověřila:……………………………………….
Tereza Krausová, předsedkyně SR
V Hradci Králové dne 25. 1. 2017

