
Zápis ze zasedání studentské rady, která se konala dne 7. 6. 2016 ve 13. 35 

Účastníci: A. Krýžová, V. Trégnerová, J. Jirouš a J. Kavan (K1), J. Fišer a Š. Eger (K2), A. 
Marková a B. Veselá (K3) 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů 
3. Volba předsedy studentské rady – navržen Š. Eger z K2 – pro návrh hlasovalo 7, proti 

0, zdržel se 1  
4. Hlasování o návrhu stanov – pro návrh hlasovalo 8, proti 0, zdržel se 0 
5. Náměty z třídy K3: 

a) možnost zůstávat o přestávce v jazykové učebně – toto je možné pouze v případě, 
kdy jsou všichni žáci dané skupiny zletilí a po dohodě s příslušnými vyučujícím(i), 

b) vlasy na židlích v jazykové učebně – p. ředitelka požádá p. uklízečku o průběžné 
odstraňování, 

c) občas chybí mýdlo a utěrky na chlapeckých WC – p. ředitelka upozorní p. 
uklízečku na zmíněné nedostatky, 

d) návrh na nákup kvalitnějšího typu toaletního papíru a papírových utěrek – závisí 
na fin. situaci školy. Spotřeba hygienického materiálu na dívčích toaletách je 
značná, proto zároveň apelujeme na šetření toaletním papírem a utěrkami; komu 
utěrky nevyhovují, může používat vysoušeč rukou, který funguje, 

e) budou zajištěny hygienické sáčky pro dívčí toalety, zároveň apelujeme na dívky, 
aby udržovaly na toaletách pořádek, 

f) bude provedena revize a po dohodě se ZŠ případná oprava klik na dívčích 
toaletách 

g) bude zvážena změna umístění nádobky na tekuté mýdlo 
h) na návrh J. Jirouše bude zvážena možnost vytvoření fondu na nákup nového 

vybavení 
i) pomalost počítačů v řadě u okna v PC-učebně, bude osloven správce sítě, aby 

provedl údržbu a servis počítačů v počítačové učebně 
j) apelujeme na žáky školy, aby nad klávesnicí nesvačili – do PC-učebny je zákaz 

vstupu s jídlem a pitím!! 
k) v K3 je potřeba vyřešit problém s oknem a roletou – p. ředitelka osloví p. školníka 
l) zástupkyně třídy K3 navrhnou, jaké zařízení by se mohlo nakoupit za účelem 

filtrování vody z kohoutků ve třídách 
m) při vydávání školního časopisu ve třetím ročníku škola garantuje jeho vytištění 

v černobílé podobě, pokud bude chtít třída výtisk barevně, je potřeba zajistit 
sponzora (někoho z rodičů apod.) nebo jiným způsobem vytištění v barvě vyřešit 
(inzerce) 

6. Náměty z třídy K2: 
a) výlet do Osvětimi – tento výlet již není možno realizovat koncem letošního 

školního roku, kapacita místa je již vyčerpána. Výlet bude naplánován na konec 
příštího školního roku, 

b) dotaz na situaci kolem vyloučení V. Podvala ze školy zodpověděla p. ředitelka, 



7. Akce, které proběhnou na závěr školního roku: bylo schváleno uspořádání 
„sportovního dne“ v pátek 25. 6., v následujícím týdnu bude jeden den věnován 
třídním kolektivům (Den tříd) a zbylé dva dny budou probíhat exkurze pod vedením 
jednotlivých vyučujících. 

8. Různé:  
a) Adaptačního a sportovního kurzu se v září z kapacitních důvodů bohužel budou moci 

zúčastnit pouze žáci budoucího prvního ročníku. 
b) Žáci třetího ročníku budou ve stejné době absolvovat cca třídenní sportovní 

soustředění v Praze a v okolí. 
c) Studentská rada se bude příští školní rok scházet v pondělí o polední pauze. 
d) P. ředitelka připomněla nutnost dodržování čistoty v prostoru kolem varných konvic, 

jedná se zejména o neumyté nádobí. Pokud nejsou ve třídě jar nebo houbička, je 
potřeba požádat paní hospodářku. Pokud nebudou hygienická pravidla dodržována, 
bude vedení školy nuceno konvice ze třídy odebrat. 
 

Zasedání skončilo ve 14. 45 

Zapsala : V. Trégnerová 

Ověřili : A. Krýžová, Š. Eger 


