
Zápis ze zasedání Studentské rady dne 20. 2. 2018 

Zúčastnili se: T. Novák (K1), N. Platilová a M. Kasalová (K2), J. Jirouš a S. Chlumcová (K3), Š. Eger a J. 

Fišer (K4), A. Krýžová, V. Trégnerová (ped. sbor) 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Třída K2 by ráda zlepšila vztahy ve třídě prostřednictvím „sezení v kroužku“ o třídnických 

hodinách a psychologických přednášek.  

Počet třídnických hodin bude navýšen, návrhy konkrétních lektorů a přednášek dodají 

studenti K2 V. Trégnerové (pokud by přednáška byla zařazena v hodinách SV) nebo A. 

Krýžové (přednáška po vyučování). 

3. Třída K2 by ráda rodilého mluvčího pro hodiny angličtiny a navrhuje zrychlit tempo vyučování 

ve skupině A2. 

Rodilý mluvčí bude vyučovat příští rok v K3 anglický seminář.  Zrychlení tempa probere se 

skupinou A2  vyučující angličtiny. 

4. Třída K2 by chtěla zamlžit, popř. zčásti zakrýt sklo ve dveřích třídy.  

Ano, studenti předloží návrh, jak to udělat, ale prozatímní podmínka je, aby do třídy bylo 

vidět. 

5. Třída K2 chce koupit zahradnický substrát k přesazení květin ve třídě. 

Ano a stvrzenku je po nákupu třeba předložit v kanceláři školy k proplacení. 

6. Třída K2 navrhuje pronajmout automat na bagety a sušenky místo nebo vedle stávajícího 

automatu na nápoje.  

Třída pošle A. Krýžové několik odkazů firem, které dodávají automaty. Nutný kód nebo 

předplacené karty na nákup (nutno zabránit přístupu dětí ze ZŠ k automatu). 

7. Třída K2 se ptá na nejasnosti kolem „režimu lékař“. 

Režim lékař uděluje po bedlivém prozkoumání absencí pedagogická rada. Sleduje počty 

zameškaných hodin, strukturu absencí, studijní výsledky studenta. Režim lékař se obvykle 

uděluje na celý školní rok. Bližší info případně podá ve třídě V. Trégnerová. 

8. Třída K2 se ptá na možnost výletu s prof. Hoffmannem do Brd nebo na Šumavu. 

Ano, ideálně v posledním červnovém týdnu v rámci závěrečných exkurzí. Pokud by šlo o výlet 

na více dní, je třeba zajistit kromě J. Hoffmanna další pedagogický dohled. 

9. Třída K3 se připojuje ke K2 ve věci pořádání přednášek externích lektorů (viz bod 2). 

Ano, platí stejná pravidla: pokud se téma váže na některý vyučovací předmět a v něm 

probíranou látku, je třeba oslovit příslušného vyučujícího; pokud je téma jiné, je třeba to 

konzultovat s A. Krýžovou. 

10. Třída K4 navrhuje umístění květin do jazykové učebny. 

Ano, ale zřejmě až začátkem září. 

11. A. Krýžová jménem ped. sboru opět apeluje na pořádek ve třídách (rozdávané studijní 

materiály je třeba zakládat, ne nechávat v lavicích…). 

12. V. Trégnerová na plnění studijních povinností, psaní domácích úkolů a aktivitu studentů. 

13. Den knihy – středa 14. března. Jednotlivé třídy do konce února sdělí V. Trégnerové náměty a 

nápady na ankety, přednášky a případné třídní akce. K4 udělá antikvariát.  

14. Pondělní mytí tabulí studentskou službou – nezapomínat; pokud služba chybí část týdne, 

provede to po návratu do školy; jinak opakování služby další týden. 

Zapsala A. Krýžová 



 


