
Zápis ze studentské rady, 28.1.2020 

Zapsala: Nikola Ludvigová, K3 

Zúčastnili se: J. Škuta (K2), N. Ludvigová a T. Novák (K3), N. Platilová a J. Rösler (K4), Mgr. V. 

Trégnerová (pedagogický sbor), PhDr. A. Krýžová, Ph.D. 

Kontrola zápisu z předchozího zasedání 

Další projednávané body 

K2 

 Žádost o širší opakování před soubornými zkouškami – ano, bude 

 Více informací k průběhu souborných zkoušek – ano, na příští hodině 

 Exkurze – bylo by možné přidat nějaké další? – ano, za předpokladu vztahu k výuce. Studenti 

mohou navrhovat exkurze vyučujícím, ale pokud se jedná o exkurzi v rámci výuky, je třeba, 

aby se jí účastnili všichni a nedocházelo k postupnému odhlašování 

 Návrh přidání druhého barelu na vodu – ne, jeden barel plně dostačuje, pronájem stojí 

peníze 

K3 

 Praxe – prosba o zveřejnění dokumentů k praxím (hodnocení odborné praxe atd.) na 

webových stránkách – ano, od příštích praxí zavedeme 

 Automat – možnost přidání ovoce (případně sušené ovoce) – zjistíme u poskytovatele, zda je 

to možné; ale obecně – smlouva je mezi firmou a ZŠ, nikoli námi 

 Knihovna – nízká návštěvnost 

 návrh o zpřístupnění knih na webových stránkách (současný odkaz nefunguje) – ano, p. 

ředitelka se pokusí zajistit nápravu 

 efektivnější využití knihovny – studenti K3 promyslí, jak to provést 

 zlepšení a zjednodušení čtenářských průkazů – studenti K3 promyslí, jak to provést 

K4  

 automat – nefunkční karty – je třeba chodit hlásit na vrátnici ZŠ 

Další projednávané body 

 Nutnost dodržování plánu v některých hodinách (informatika) 

 Konference Úspěch pro každého – studenti K3 navrhují účastnit se – ano, dovolí-li to provoz 

školy, vyšleme aspoň 1 pedagoga 

 Knihovna J. A. Komenského – nápad na exkurze – p. ředitelka předá na poradě kolegům 

 Připomenutí nutnosti odevzdávání úkolů a prezentací, upozornění na vzornou docházku 
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