
Zápis z jednání Studentské rady konané dne 16. listopadu 2016 

Zúčastnili se: Daniela Jarošová, Silvie Chlumcová, Jakub Fišer, Barbora Veselá, Magdalena Prošková, 

Alice Krýžová 

 

1. Den naruby 

 

Když pedagogická rada v červnu plánovala tento školní rok, vymyslela  Den naruby. Měl by se konat 

ve čtvrtek 1. prosince – za 15 dní.  Den, který mají k dispozici studenti, aby ho v rámci doby vyučování 

(od 8 do 13.30), v rámci tradiční struktury vyučovacích hodin a v rámci budovy školy vyplnili ONI. 

Studenti v rolích „učitelů“, učitelé jako „žáci“.  

Tak jako ve všech ostatních dnech školního roku  přicházejí učitelé do tříd s českou literaturou, 

matematikou, dějinami filozofie, měl by být toto den, kdy studenti přijdou se svými tématy, aby je 

předali ostatním studentům a učitelům.  

Může to být formou přednášek, workshopů, předvedení něčeho… 

Můžeme se dohodnout, že každá třída bude fungovat zvlášť, nebo to proběhne napříč třídami, a na 

přednášku o japonském komiksu, která bude 2. hodinu v K2, může přijít i student K4 a na lekci 

tvůrčího psaní, kterou povede někdo z K4, můžou přijít někteří  z K2. 

Nebo si můžeme říct (v rámci 1 třídy, nebo celé školy), že se nám nechce, a čtvrtek 1. prosince 

proběhne úplně normálně. Pokud se třída rozhodne, že ano, je třeba vytvořit program, a ten do 

konce příštího týdne (do pátku 25. 11.) prostřednictvím členů Studentské rady předat ředitelce školy. 

Pokud se Den naruby uskuteční, sejde se Studentská rada znovu v pondělí 28. 11. o obědové pauze za 

účelem doladění pravidel. 

 

2. Listopadová akademie 

Pedagogický sbor děkuje všem aktivním studentům za předvedené výkony!! 

Příští školní rok přecházíme na vyšší level – studenti  budou LA organizovat sami, škola zajistí jen 

technické věci typu pronájmu sálu atp. 

 

3. Schola Pragensis 

Ředitelka školy hledá dva zájemce o účast na sobotní prezentaci školy na stánku SP. Jde o předávání 

informací zájemcům, v Kongresovém centru (stanice M Vyšehrad), od 9 do 15 hodin.  

 

Zapsala Alice Krýžová 

 


