Gymnázium Boženy Němcové
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové 3

Zápis z 55. jednání studentské rady ze dne 17. 1. 2018
Přítomní členové: 13 (PA, SA, SC, TA, TC, KA, KB, KC, 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. Žáci si stěžují na zimu v učebnách F1 a F2 během prvních vyučovacích hodin.
2. Lístky na maturitní ples za 280 Kč jsou ještě k dostání u paní zástupkyně
Jalůvkové.
3. Vedení shání dva dobrovolníky k prodeji lístků na maturitní ples na místě.
Dobrovolníci by prodávali od 19:30 do 22:00 a sami by měli vstup zdarma. Jestli
už máte zakoupený lístek a chcete se přihlásit, je možné lístek vrátit.
4. Maturitní ples bude nekuřácký, prosíme kuřáky, aby kouřili jen ve vymezených
prostorech.
Lístky nebudou fungovat jako vrácenky, tzn. opustíte-li budovu, opětovný vstup
vám již nebude povolen. Z tohoto zákazu lze ve výjimečných případech osobně
domluvit výjimku s ochrankou.
Studenti jsou nabádáni, aby se na plese chovali šetrně a ukázněně a uvidí-li
výtržníka, aby na něj upozornili ochranku. Vedení taktéž upozorňuje, aby si
studenti dávali pozor na své osobní věci a nenechávali peněženky, mobily, saka
apod. nehlídané.
Vystupující na plese se mají stavit u paní zástupkyně Jalůvkové pro podrobnější
informace o harmonogramu plesu.
Pátek po plese bude jeden den pololetních prázdnin.
5. Nově upravené tabulky na hodnocení žáků z tělesné výchovy budou vyvěšeny
místo těch starých na nástěnce na chodbě u Bp.
6. SR plánuje uspořádat na škole přednášku od organizace Demagog.cz.
7. U studentů obecně je poslední dobou vyšší absence než bývá, vedení apeluje na
studenty, aby nezanedbávali školní docházku a docházeli do školy pravidelně.
8. O víkendu 9. - 11. 2. proběhne na škole druhý ročník akce Hradecké Noční Lekce
(HraNoL). V pátek večer a přes celou sobotu budou na škole probíhat přednášky a
workshopy na různá témata, chcete-li se akce zúčastnit, více informací naleznete
na stránkách hranol.gybon.cz.
9. SR navrhuje upravit ve školním řádu v páté části bodu 8 poslední větu na: „Během
přestávky na oběd se žáci nezdržují ve škole s výjimkou studovny, bufetu a
klubovny“.

Usnesení:
1. Vedení školy se domluví se školníkem na lepším nastavení termostatů v učebnách
F1 a F2.
2. Prosíme zájemce o lístky na maturitní ples, aby si je chodili kupovat centrálně za
třídu.
3. Dobrovolníci na prodej lístků na maturitním plese nechť se hlásí u paní zástupkyně
Jalůvkové.
4. SR stanovila datum příštího jednání na 14. 2. 2018 od 14.35 ve sborovně školy.

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

Ověřil:……………………………………….
Ondřej Ridl, předseda SR

V Hradci Králové dne 22. 1. 2018

