Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 52. jednání studentské rady ze dne 27. 9. 2017
Přítomní členové: 10 (PA, SA, SB, TA, KA, KC, QA, QB, QC, XB)
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.
5.
6.
7.
8.

SR diskutovala o dalších krocích týkajících se nově zbudované klubovny.
SR chce pro studenty volný přístup ke stolnímu fotbálku.
SR řešila distribuci míčků na stolní fotbálek mezi studenty.
Dne 15. listopadu proběhnou volby do Školské rady. Volit mohou zletilí studenti a
zákonní zástupci nezletilých studentů. Kandidáty je možné písemně navrhovat
Mgr. Ivetě Jalůvkové nejpozději do 7. listopadu 2017.
V pondělí 2. října přijede první dodávka objednaných mlék. Dodávka bude
výjimečně dvojnásobná.
Je možnost uspořádat ve škole přednášku na téma Jak se učí v Himálajích.
Přednášku by vedl Radim Špilka, který v Himálajích čtyři měsíce vyučoval jako
dobrovolník tamní děti.
Vedení školy má v plánu pozměnit podobu šaten v suterénu.
SR zhodnotila sportovní den.

Usnesení:
1. Do klubovny se bude shánět odpadkový koš, bude se řešit výzdoba stěn a přidá se
knihovnička. Kdo máte nějaké použitelné stolní hry či knihy a nevyužíváte je,
prosím kontaktujte předsedu (Ondřej Ridl, XB).
2. Skleněné dveře u bufetu uzamykající chodbu se stolním fotbálkem by se už
neměly zamykat. Zamykat se budou jen dveře vedoucí přímo do bufetu.
3. Každá třída si může koupit jeden míček za 10 Kč. Míčky vyzvedávejte u
zapisovatele (Vít Jůza, QC). Tento míček je pak třídní a daná třída si za něj také
zodpovídá, tzn. ztratí-li ho, je bez míčku. Míčky se po roce budou předávat ze sext
do prim. Jeden míček bude také vždy k zapůjčení za vratnou zálohu 50 Kč v
bufetu.
4. Studenti jsou nabádáni k účasti ve volbách do Školské rady. Více informací
naleznete na stránkách školy.
5. Všichni, kdo si mléka objednali, nechť si je v pondělí 2. října jdou vyzvednout o
velké přestávce před studovnu.
6. SR zjišťuje zájem studentů o tuto přednášku. Zástupci tříd nechť hlásí zapisovateli,
jaký by byl o přednášku zájem v jejich třídách.
7. SR stanovila datum příštího jednání na 25. 10. 2017 od 14.35 ve sborovně školy.

Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR
Ověřil:……………………………………….
Ondřej Ridl, předseda SR
V Hradci Králové dne 3. 10. 2017

