Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 53. jednání studentské rady ze dne 1. 11. 2017
Přítomní členové: 15 (PA, PC, SA, SC, TA, TC, KA, KB, KC, QA, QB, QC, XA, XB, XC)
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. Studenti navrhují revizi tabulek pro hodnocení žáků z tělesné výchovy, hodnocení je
podle nich příliš přísné.
2. Vedení školy zhodnotilo proběhlý Halloween jako vydařenou akci.
3. Studenti i nadále nemají v pozdnějších hodinách přístup ke stolnímu fotbálku a do
klubovny.
4. V klubovně bývá často nepořádek, vedení školy nabádá studenty, aby udržovali
pořádek a čisto i tam.
5. Studenti si stěžují na znečištěný klouzavý povrch tartanu v „kleci“. Upozorňují, že
kluzký povrch může představovat zvýšené riziko úrazu.
6. V sobotu 16. června proběhne oslava 40 let školy.
7. Dne 6. dubna proběhne druhý ročník Běhu s Boženkou.
8. Dne 15. listopadu proběhnou volby do Školské rady.
9. Dne 22. prosince se bude konat Vánoční akademie.
10. Studenti evropských tříd si stěžují, že musí povinně na seminář Frr. O tento seminář
nemají zájem a nechtějí na něj chodit.
11. Dojíždějící studenti chtějí výjimku pro parkování na dvoře školy.
12. SR i nadále shání vybavení klubovny.
13. Některé třídy stále nevyužily možnost koupit si míček na fotbálek.
14. Vedení žádá studenty, aby vyhazovali prázdné obaly od mlék do plastu, nikoli do
směsného odpadu.
15. Studenti, kteří ještě nezaplatili příspěvek do klubu rodičů, nechť ho zaplatí.
16. Vánoční večírek se letos pravděpodobně konat nebude z důvodu nenalezení
vhodného termínu.
17. Studenti sext odevzdají do 1. prosince přihlášky k maturitní zkoušce.
Usnesení:
1. Vedení školy projedná s tělocvikáři tabulky na hodnocení žáků.
2. Prostředky vybrané na halloweenském trhu budou poskytnuty nadaci Dobrý anděl,
která pomáhá vážně nemocným. Vybralo se 6 542 Kč. Pochvalu zaslouží třída
tercie A, která se na akci významně podílela.

3.
4.
5.
6.

Vedení zajistí trvalé zpřístupnění klubovny a fotbálku i později během vyučování.
Vedení školy umístí do klubovny odpadkový koš.
Vedení školy bude řešit vyčištění tartanu.
Hrají-li studenti ve studentské kapele a chtějí-li na oslavě vystoupit, jsou k tomu
zváni. Máte-li návrhy na jakýkoli jiný vhodný program, hlaste se u paní zástupkyně
Jalůvkové. Zároveň vedení shání dobrovolníky, kteří by na místě pomáhali s
hladkým průběhem akce.
7. Výtěžek Běhu s Boženkou bude stejně jako loni použit na podporu nadačního fondu
dětské onkologie Krtek - Konta Anetka. Tento fond slouží k financování výzkumu
léčby nádorových onemocnění dětí.
8. Do Školské rady mohou volit zletilí studenti a zákonní zástupci nezletilých studentů.
Všichni jsou nabádání k účasti ve volbách. Zákonní zástupci mohou volit v rámci
rodičovských schůzek. Podrobné informace naleznete na stránkách školy.
9. Vedení Vánoční akademie si pro tento rok vzala na starost třída sexta C. Máte-li
zájem na akademii vystupovat, hlaste se u této třídy.
10. Rodiče studentů evropských tříd ještě před jejich nástupem do primy podepsali, že
budou mít tito studenti povinně seminář Frr. Na tomto rozhodnutí se nic nemění.
11. Vedení není nakloněno umožnění parkování studentům na školním dvoře.
12. Máte-li nějaké použitelné stolní hry či vhodné knihy a časopisy a jste ochotní je
poskytnout do knihovničky v klubovně, obraťte se na Ondřeje Ridla (XB).
13. Třídy, které ještě nemají svůj míček, si ho můžou koupit za 10 Kč u Víta Jůzy (QC).
14. SR stanovila datum příštího jednání na 6. 12. 2017 od 14.35 ve sborovně školy.

Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR

Ověřil:……………………………………….
Ondřej Ridl, předseda SR
V Hradci Králové dne 6. 11. 2017

