
Zápis č.3/2022-2023 ze zasedání studentské rady konaného 4. 11. 2022 
 
Zasedání řídil: Štěpán Bačinský 
Přítomni: zástupci tříd a Dagmar Dvořáková 
Nepřítomni: zástupci 4.B 
 
Zápis: 
 

 Proběhly úpravy stanov, například definování pravomocí předsedy, způsob svolávání 
schůzí SR, úprava volebního období předsedy, pro větší demokratizaci studentské rady 
a lepší chod organizace.  

 Nové stanovy byly projednány a odhlasovány jednomyslně. 

 Členové byli informováni o plánované akci Hrajeme pro… 

 Harmonogram prodeje svačinek bude zveřejněn na IG. 

 Prosíme o označení krabiček se svačinkami určenými k prodeji jménem a třídou. 

 Anketa o nejlepší halloweenskou masku bude vyhlášena v následujícím týdnu. 

 Studentská rada se shodla na nutnosti větší propagace IG kanálu studentské rady. 
Budou zde uveřejňovány všechny informace. 

 Zároveň je již od září v provozu také instagram školy, kde budou sdíleny fotky z akcí 
školy. 

 Dotazník o spokojenosti se školní jídelnou nedopadl pro jídelnu dobře. Většina 
dotázaných si myslí, že se jídelna zhoršila či spíše zhoršila.  

 Výsledky průzkumu budou předány vedení společnosti GTH na společné schůzce. 

 Na toaletách bude umístěno nové vybavení (koše, zrcadla, klíče). 

 Apelujeme na všechny studenty, aby záměrně nové vybavení nepoškozovali.  

 Celková rekonstrukce toalet by byla finančně velice náročná.  

 Studenty byl vznesen návrh na rozšíření sortimentu bufetu o hygienické potřeby. 

 K bufetu byly vzneseny ještě další návrhy, například prodloužení prodejní doby, vrácení 
dříve prodávaných produktů. Všechny návrhy budou předány provozovateli bufetu na 
plánované schůzce. 

 Studentská rada připravuje přehled předmětových soutěží a olympiád, aby se mohli 
studenti lépe zapojit. 

 V naší škole proběhnou dne 12. 12. 2022 Studentské prezidentské volby. 

 Volit bude moci každý student, který v den voleb dosáhne věku alespoň 15 let. 

 Aktuálně hledáme 3 členy volební komise z řad studentů. Zájemci se prosím 
hlaste paní profesorce Dvořákové. 

 Studenti třetího ročníku nemohou v ranních hodinách tělesné výchovy využívat halu, 
pokusí se tedy s ředitelstvím vyjednat posun úklidu haly. 

 
Zapsal: Jakub Jahoda 


