
Zápis ze studentské rady konané dne 4. 10. 2021 

Zúčastnili se: N. Malá a M. Chabrová (K1), N. Ther (K2), D. Kolenčíková (K3), J. Lipold (K4), R. Vít a   

A. Krýžová (pedagogický sbor) 

 

Pojednávané body: 

Pedagogický sbor 

 Apel na důsledné používání respirátorů nebo nanoroušek ve společných prostorách školy 

 Nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, cvičební úbor) a nepoužívání mobilních telefonů 

při vyučování; od října budou učitelé dbát na dodržování pravidel 

K1 

 Může nám škola založit průkaz ISIC? Je to o 250 Kč levnější, než když si ho student objedná 

sám. – A. Krýžová zjistí podmínky zakládání ISICu jednotlivcem/školou a podle toho se 

rozhodne. 

 Začnou tento týden kroužky? – Ano, začnou, s výjimkou dramatického kroužku, který začíná 

ve středu 13. října ve 14.00 v učebně K4 

K2  

 Rádi bychom měli imatrikulační ples spolu s plesem K1 a maturitním plesem – N. Ther zjistí 

zájem u spolužáků a včetně předpokládaného počtu hostů a předá info A. Krýžové 

K3 

 V menze se nedá používat průkaz ISIC – A.  Krýžová zjistí, v čem je problém 

 Znovu zavést barel na vodu – ano, pokud to povolí pronajímatel. Barel bude umístěn 

v přízemí bloku C 

 Neradi chodíme na TV do Šárky. Je pravda, že do tělocvičny nechodíme, protože jsou 

v rekonstrukci nebo plné nebo drahé?  - Do Šárky se chodí ve školním roce 2021/2022 

výjimečně, většinou se bude TV realizovat v prostorách FTVS. Dokud to počasí dovolí, budou 

to v souladu s doporučením MŠMT venkovní prostory. Fakta o rekonstrukci/plnosti tělocvičen 

zjistí A. Krýžová 

 Proč máme 4 hodiny matematiky týdně? Je možné, aby poslední hodina v úterý odpadala? – 

4 hodiny matematiky týdně jsou ve shodě s platným učebním plánem ŠVP pro 3. ročník. Ten 

jsme přijali v době, kdy začala platit povinnost maturovat z matematiky. V momentě, kdy se 

povinná maturita z matematiky zase zrušila, jsme vytvořili nový učební plán. Ten ovšem 

nemůže platit zpětně, platí až od letošní K2. Ze stejného důvodu (nutnost dodržovat platné 

dokumenty) není možné, aby hodiny matematiky – stejně jako jakékoli jiné hodiny – 

pravidelně odpadaly. 

K4  

 Věnovat 1 hodinu matematiky diskusi o maturitním plese – ano, po dohodě s vyučujícím 

 Více vycházek a exkurzí – ano, za podmínky spjatosti s výukou. 

 

Zapsala A. Krýžová 

Ověřil R. Vít 



 

 

 


