Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 51. jednání studentské rady ze dne 14. 6. 2017
Přítomní členové: 13 (PA, PB, SA, SB, SC, TA, TB, TC, KA, KB, KC, QB, QC)
Studentská rada je podle jednacího řádu usnášeníschopná
Jednání řídí: Ondřej Ridl
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.
2.
3.
4.

SR jednohlasně schválila nový jednací řád. Tento řád nabývá platnosti 1. 9. 2017
SR bude pořádat sportovní den ve středu 28. 6.
Studenti by rádi měli v nové klubovně malou studentskou knihovničku.
SR ve sbírce na stolní fotbálek vybrala 5 735 Kč. Všem, kteří přispěli, patří velké
díky.
5. Je možnost si na příští školní rok objednat jedno malé neochucené mléko a jeden
neochucený jogurt týdně. Vše by pro studenty bylo zdarma.
6. V listopadu příštího školního roku proběhnou volby zástupce studentů do školské
rady.
7. Studenti si stěžují na potíže s vchodovými dveřmi do šaten. Ne vždy se po
přiložení karty ISIC odemknou.

Usnesení:
1. Nový jednací řád Studentské rady bude dostupný na stránkách školy a bude viset
na nástěnce.
2. Pro organizaci sportovního dne byla vytvořena pracovní skupina.
3. V nové klubovně bude mimo jiné i malá knihovnička.
4. SR bude jednat s vedením o příspěvku z Klubu rodičů na koupi stolního fotbálku.
5. Je nutné, aby se studenti do konce června vyjádřili, zda mají o mléko a jogurty
zájem.
6. Zájemci o kandidaturu do školské rady se mohou hlásit vedení školy.
7. Vedení bude řešit potíže se dveřmi do šaten.
8. SR stanovila datum příštího jednání na 27. 9. 2017 od 14.35 ve sborovně školy.

Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR
Ověřil:……………………………………….
Ondřej Ridl, předseda SR
V Hradci Králové dne 15. 6. 2017

