
Zápis č. 5/2022-2023 z jednání studentské rady konané 9.12. 2022 

  

Schůzi řídil: Štěpán Bačinský 

Přítomni: zástupci tříd a Dagmar Dvořáková 

Nepřítomni: zástupci 4.A, 4.B a 1.B 

 

Záznam z jednání:  

● Nově jsou na všech toaletách papírové utěrky. 

● Z výsledků dotazníku zaměřeného na školní bufet vychází, že je velký zájem o 

možnost zakoupit hygienické potřeby, dále pak i například sešity, ovoce nebo tousty. 

Možnost přidání sortimentu se bude domlouvat s manažerem firmy GTH. 

● V prosinci se budou konat akce: Anonymní Ježíšek (19.), Vánoční koncert (21.), 

Vánoční florbal (22.). 

● Byl vznesen návrh na uspořádání tematických dní:  

○ Suit up day („den hoď se do gala“), 

○  Pyžamový den, 

○  Teplákový den, 

○ No-backpack day („den bez batohů“), 

○ Den bez knížek a učebnic, 

○ Den bez učitelů, během kterého by studenti učili své spolužáky, 

○ Světový den, který spočívá v představení kultur různých zemí třídami. 

● Další návrh se týkal turnaje, ve kterém by soutěžící bojovali polštáři (Polštářová 

bitva). 

● Na pingpongový stůl byla přidána nová síť. 

● Od ledna začne SR na svém Instagramu vyvěšovat příspěvky s programem Erasmu, 

aby se o nich studenti mohli snadněji dozvědět a také tím podpořili nově se 

rozrůstající Instagram Erasmu. 

● Instagram SR je přístupný všem studentům gymnázia, pokud chtějí zveřejnit něco 

smysluplného. Můžete kontaktovat Justinu Uxovou nebo napsat přímo do zpráv SR. 

● Byla vznesena žádost o posunutí otevření školy na 7:30 z důvodu chladného počasí. 

● Justina Uxová a Štěpán Bačinský se zúčastnili sněmu České středoškolské unie na 

téma “Menšiny ve školství”. 

● Magdalena Gombíková vznesla návrh, aby v každé třídě byly koše na tříděný odpad. 

V kmenových třídách si tyto koše musí obstarat sama třída. V těch ostatních je třeba 

se domluvit s profesory, kteří je mají na starosti.  

● Byly připomenuty akce Zavolíme, Studentské prezidentské volby. Ty se budou konat 

12.12. 2022. 

 

   

 Zapsala: Monika Rozínková 

 


