Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 54. jednání studentské rady ze dne 6. 12. 2017
Přítomní členové: 11 (PA, PC, SA, SC, KA, KB, QA, QB, QC, 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. Vedení školy projednalo s tělocvikáři tabulky na hodnocení žáků, změny budou
zveřejněny.
2. Školník se klouzavým povrchem tartanu v „kleci“ zabývá již delší dobu, dále se
tím bude zabývat po zimě.
3. Žádost dojíždějících studentů o povolení k parkování na školním dvoře byla
zamítnuta.
4. Vedení školy chválí hojnou účast ve volbách do Školské rady. Zvoleni byli za
studenty Vít Jůza, za rodiče pan Marian Šenkeřík a za profesory paní profesorka
Fiedlerová a pan profesor Čejchan.
5. Přihlašování k maturitě proběhlo hladce. Paní zástupkyně Jalůvková bude ještě v
průběhu týdne obcházet maturitní třídy.
6. Zájemci o vystupování na Vánoční akademii, hlaste se u třídy XC. Můžete také
napsat přímo na mail Kateřiny Šimůnkové kata.simu25@gmail.com, která má za
třídu organizaci akademie na starosti. Do předmětu pak napište „akademie“.
7. Smíšený pěvecký sbor Gybon si můžete poslechnout v okolí ještě 19. prosince v
kapli v Dolním Přímu a nakonec 22. prosince na Vánoční akademii.
8. Prosíme studenty, aby po Vánoční akademii pomohli s úklidem tělocvičny.
9. Lístky na maturitní ples budou stát 280 Kč, pro studenty kvint 250 Kč.
10. Žáci si stěžují na vedro či naopak zimu v některých učebnách.
11. Studenti navrhují uspořádání přednášky na škole od organizace Demagog.cz.
12. Studenti chtějí možnost výběru filmu, na který se jde po vysvědčení.
13. Studenti kvart ještě neobdrželi výsledky kariérového poradenství.
14. SR stále shání vybavení do klubovny. Máte-li knihy či hry, které byste do ní mohli
dát, kontaktujte Ondřeje Ridla (XB).
Usnesení:
1. Vedení školy se s přispěním Klubu rodičů bude snažit sehnat prostředky na opravu
tartanu.
2. Pro zlepšení nastavení topení v učebnách je potřeba sledovat, o které třídy jde
konkrétně.
3. Vedení školy podporuje uspořádání přednášky organizací Demagog.cz na škole.
Vedení SR osloví organizaci, zda by to bylo možné.
4. Studenti navrhují, zda by pan profesor Čejchan pro příště nevytvořil nabídku
filmů, ze kterých bychom si pak mohli vybrat.
5. Studentům kvart budou zaslány výsledky kariérového poradenství až budou
všechny dotazníky plně zpracovány.
6. SR stanovila datum příštího jednání na 10. 1. 2017 od 14.35 ve sborovně školy.

Zapsal:………………………………………..
Vít Jůza, zástupce předsedy SR
Ověřil:……………………………………….
Ondřej Ridl, předseda SR

V Hradci Králové dne 11. 12. 2017

