
Zápis ze studentské rady 23. 10. 2017 
 
 
Zapisovatel: Jakub Fišer 
 
Přítomní studenti: Tadeáš Novák a Natalie Tůmová (K1), Nikola Platilová a Daniela Jarošová (K2), 
Silvie Chlumcová a Jan Jirouš (K3), Jakub Fišer a Šimon Eger (K4).  
 
Projednávané body: 
 

1. Soutěž o nové logo školy 
• Soutěž probíhá od 23. 10. do 31. 12. 
• Své výtvory či návrhy dodávejte odpovědným osobám (třídní profesorka, ředitelka 

školy) a to jak v tištěné formě, tak v elektronické podobě.  
• Nejlepší výtvory posoudí porota vytvořená z profesorského sboru. Ta také usoudí, zda 

návrh nahradí stávající logo. 
• Vítěz získá uznání a finanční ohodnocení 1 000 Kč, které do soutěže věnuje sponzor.  

 
2. Den naruby 

• Datum konání: 28. 11. 2017 – úterý, od 8 do 13.30 hodin, odpolední vyučování 
odpadá (pokud by se některá třída neúčastnila, platí pro ni normální rozvrh). 

• Studenti si budou moci připravit náplň hodin na vlastní téma a prohodí si tak role 
s učiteli.  

• Může jít o přednášky, diskuse, workshopy, prezentace… 
• Studenti budou moci volně navštěvovat přednášky a setkání, která se jim zalíbí, napříč 

třídami podle rozpisu na nástěnce.  
• V případě zájmu jednotlivých tříd je třeba odevzdat rozvrženou tabulku s účastníky, a 

to nejpozději do 10. 11. 2017 ředitelce školy (odpovídají členové studentské rady). 
 

3. Nepořádek na WC 
• Studenti si stěžují na nedostatek mýdla, rozbitý dávkovač na mýdlo a nedostatek 

papírových utěrek či toaletního papíru na obou toaletách.  
• Návrh bude projednán se ZŠ Perunova.  

 
4. Kurz rétoriky 

• Studenti (K3) projevili zájem o kurz rétoriky.  
• Problém vyřešen: základy rétoriky se nachází v osnovách pro výuku češtiny ve 

čtvrtém ročníku.  
• Pokud bude případná možnost externího kurzu rétoriky škole nabídnuta, studenti 

budou informováni.  
 

5. Přístup do školní kuchyňky 
• Studenti (K2) projevili zájem o přístup do školní kuchyňky náležející ZŠ Perunova 

v době volných hodin před odpoledním vyučováním.  
• Návrh bude projednán s vedením ZŠ Perunova.  

 
6. Oprava automatu na horké nápoje 

• Studenti projevili zájem o urychlení opravy automatu na horké nápoje umístěného 
v patře, kde sídlí škola.  

• Návrh bude projednán s poskytovatelem služby.  
 

7. Listopadová akademie – přesun 
• Listopadová akademie se přesouvá z data 15. 11. 2017 na 6. 12. 2017 



 
8. Nástěnné hodiny do učebny TV 

• Studenti (K1) projevili zájem o umístění nástěnných hodin do tělocvičny. Prostor 
jednak není náš a jednak je pro hodiny extrémně nebezpečný. Prof. Mrázová na dotaz 
ochotně podá info o čase (do počtu 5 za hodinu). 


