
Zápis ze zasedání Studentské rady SŠKK konané dne 10. října 2016 
 
 
Zúčastnili se: 
za studenty: Šimon Eger, Jakub Fišer (K3), Sylva Chlumcová, Jan Kavan (K2), Sara Málková, Daniela 
Jarošová (K1) 
za pedagogy: Alice Krýžová, Monika Krýže 
 

1. Paní ředitelka seznámila nové členy SR se Stanovami SR 
2. Byla provedena kontrola zápisu z minulé SR; většina problémů se vyřešila. Členky rady z K4 

zatím nezjistily možnosti zlepšení kvality vody.  
3. Od studentů z K1 přišla připomínka, že v počítačové učebně chybí několik slepých klávesnic, 

nicméně jsou už objednané a problém se už tedy řeší. 
4. Na dívčích toaletách byly o prázdninách pořízeny nové dveře, zámky a klíče. Všechny klíče se 

od začátku září ztratily. Škola nechá přidělat nové klíče; pokud se ale znovu ztratí, další klíče 
už přidělávány nebudou. Studentská rada vyzývá studentku, která klíče krade, aby tak už 
nečinila – je zodpovědná za zhoršení komfortu při používání sociálního zařízení. 

5. Od žáků K2 přišel dotaz na topení; ZŠ začíná topit dle platné legislativy se začátkem tzv. topné 
sezóny, která je přesně vymezená – dřív začít topit není možné. 

6. Ze třídy K3 přišel zas dotaz na projekt EDISON a je možno se do něj zapojit na pozici stážisty; 
tento projekt je ovšem pro žáky vysokých škol. Existují i jiné projekty, ale jsou finančně 
poměrně náročné – podstatnou část nákladů hradí student sám a obvykle jsou 
několikaměsíční, na 1 semestr, popř. 1 rok.  

7. Dále přišel i dotaz na studentku Simonu Mate, jestli stále studuje a byla nám dána odpověď, 
že od 28. 9., po nesložení opravných zkoušek, přestala být žákyní školy. 

8. Na schůzi byly dále probírány webové stránky školy. Jejich správa se v poslední době o dost 
zlepšila a navíc padl i návrh na jejich obnovu a rozvoj, co se týče grafiky. Členové rady 
proberou ve svých třídách se spolužáky, zda by se chtěl někdo zapojit do procesu jejich 
obměny. 

9. V šetření mezi studenty padl námět na změnu loga školy. Je možné vyhlásit soutěž na nové 
logo. Členové SR prodiskutují ve třídách, jestli by byl někdo schopen a ochoten zapojit se do 
soutěže; soutěž by pak mohla být vyhlášena ještě na podzim. 

10. Dále bylo řečeno, že volitelný předmět dějiny filmu bude zrušen kvůli nedostatku přihlášek 
(3). 

11. Paní ředitelka zopakovala, že ZŠ, v jejíž budově sídlíme, nás prosí o 2 věci: důsledně se 
přezouvat a nekouřit v Perunově ulici ani ve Slezské ulici v blízkosti školy. Je třeba tyto dva 
body dodržovat. 

 

 

14. 10. 2016        zapsal:            Šimon Eger 

Praha         ověřovatelé: Alice Krýžová 

                   Sylva Chlumcová 

 


