
Zápis č. 2/2022-2023 z jednání studentské rady konané 18.10. 2022

Schůzi řídil: Štěpán Bačinský
Přítomni: zástupci tříd a Dagmar Dvořáková
Nepřítomni: zástupci 3.B, tercie a sekundy

Záznam z jednání:

– Členové SR odhlasovali nové znění stanov. Je dostupné i na stránkách GJP.
– Funkce sportovního výboru se ujali členové: Ondřej Lorenc (sexta), Magdalena Gombíková
(kvarta), Adam Pelikán (kvarta). Předseda Štěpán Bačinský (septima), místopředseda Jakub
Jahoda (septima) a externista Adam Pavlok (septima) jim budou nápomocní.
– Štěpán Bačinský prošel všechny toalety v budově GJP, aby zjistil jejich stav.

V budově je celkem:
● 14 míst se toaletami (7 dámských a 7 pánských),
● 33 kabinek, z toho 19 zamykatelných (17 na dámských a 2 na pánských

toaletách),
● 7 zrcadel (5 na dámských a 2 na pánských toaletách),
● 6 použitelných košů.

Předseda přišel i s návrhy, jaké koše a zrcadla by se mohly pořídit. Navrhl též přidělat na dveře
západky, aby se mohly zamykat a zároveň se nestávalo, že se klíče poztrácí.
Dále se řešilo, zda by nebylo lepší vyměnit sušáky na ruce za papírové utěrky, kvůli hygieně. To
však není možné z důvodu šetření. Všechny tyto návrhy budou konzultovány s vedením školy.
– Halloween se bude konat 31.10. 2022 (pondělí). Bližší informace budou upřesněny později
přes Instagram SR a formou plakátů.
– Jakub Sitta vznesl nápad na zpřístupnění kopírky pro studenty.
– Brzy bude otevřena nová učebna IVT.
– Opět se řešily zavřené dveře do jídelny, které byly zásluhou Štěpána Bačinského a Josefa
Krymla, před vyhotovením zápisu, znovu otevřeny.
– Justina Uxová vznesla návrh na zřízení krabice ztrát a nálezů, protože ve škole není jedno
určené místo, kam by se mohly nalezené věci odnášet.
– Mnoho studentů je nespokojeno se stavem školní jídelny, nejen s jídlem samotným,
ale i s čistotou, rychlostí vydávání, řadami atd. Byl vznesen návrh na vytvoření dotazníku
spokojenosti studentů. Josef Kryml se ujal kontroly nutričních hodnot jídel. Se zpětnou vazbou
studentů bude pak SR pracovat dále a bude se snažit vylepšit nynější stav.
– Josef Kryml se zúčastnil sjezdu PDM ČR (Parlament dětí a mládeže České republiky), kde
se spojil se zástupci jiných studentských parlamentů, například i se členy městských SP,
kteří by nám mohli v budoucnu pomoci s realizováním změn, návrhů a projektů.
– SR momentálně pracuje na vytváření nových příspěvků na Instagram, které budou
studenty informovat o soutěžích, kterých se mohou účastnit.

Zapsala: Monika Rozínková


