
Zápis ze studentské rady, konané dne 23.1.2017 
 

Studenti: 
K1   Málková 

 Jarošová  
K2   Chlumcová 

 Kavan 
K3   Landa 
K4   Veselá 

Učitelé: 
Martina Kulhánková 

Mgr. Michaela Mrázová 
 

1. Jelikož se nenašel zájemce, který by se zapojil do obměny webových stránek školy, 
postarají se o to učitelé. 

2. Byl podán návrh pro nové zpracování školního loga, opět se nepřihlásil žádný 
zájemce, takže padl nápad pro zrealizování soutěže. 

3. Souborné zkoušky z literatury týkající se K3 – pokud má někdo nedostatek informací 
stačí se zeptat paní ředitelky nebo paní profesorky Zaviačičové. 

4. Byly stížností ohledně hygieny na pánských záchodech. Prý tam většinou nejsou 
osušky, je tam mokro z častých návštěv pánů rodičů, stále dochází mýdlo a nemohou 
se zamykat.  

5. Dále padl návrh na čtrnáctidenní obměnu tělocviku a výtvarné výchovy, který byl po 
uvážení zamítnut z důvodu školního vzdělávacího programu, který požaduje určitý 
počet hodin týdně. Dále nám hrozí zvýšení tohoto počtu, takže bychom aktuálně měli 
být rádi. Pokud někdo vyloženě stojí o výtvarnou výchovu, vynuťte si jí u paní 
profesorky Mrázové. 

6. Problém ohledně nepoživatelné stravy v automatech je bohužel neřešitelný. Základní 
škola, která nám pronajímá prostory, má určité vyhlášky, kterými se musí řídit a ač 
jsme zkoumali problém z jakéhokoliv úhlu, řešení jsme nenašli.  

7. Zima v jazykové učebně tíží snad všechny. Již nám bylo oznámeno, že pan školník 
utěsnil okna, ale jelikož stížnosti na zimu stále nekončí, bude prý tento problém 
prošetřen. 

8. Byl dotaz na přítomnost konvice ve třídě, ale z bezpečnostních důvodů to není možně. 
Ale nadějně vypadá nápad s umístěním barelů na teplou a studenou vodu na chodbě, 
takže uvidíme, co se z toho vyklube. 

9. Dále možnost vyzdobit si třídu (vytapetovat nebo vymalovat), také nebyl jisto jistě 
zavrhnout, takže čekáme na schválení nebo zavrhnutí. 

10. Poslední na seznamu byl dotaz ohledně přispění soukromé školy na řidičský průkaz. 
Třída K2 má za úkol si zjistit podrobnosti, až poté se uvidí, jak to vlastně funguje. 

 
 
 

Daniela Jarošová, K1 


