Zápis č. 6/2018-2019 z jednání studentské rady konané 5. 2. 2019
Schůzi řídil: Mikuláš Misterka
Záznam z jednání:
- Doplnění pozic v rámci studentské rady: zástupce VG – M. Mareček (septima),
zapisovatel – M. Hronek (septima). Jediní kandidáti - bez námitek.
- Studentský den (SD) se bude konat ke konci června, datum bude upřesněno.
- Reflexe SD z minulého roku: dlouhé čekání na vyhlášení, málo prostoru pro fandění,
malé prostory pro florbal.
- Byl určen plánovací výbor pro SD ve složení: M. Misterka (P7), K. Šamanová (P5),
J. Jahoda, A. Pavlok (oba P3).
- Do 15. 2. 2019 je vyhrazen prostor pro zapsání nápadů na tematické stánky. Cílem je
letos více stánků a bohatší program.
- Tematický den – sv. Valentýn (14. 2. 2019) je v režii IV. P. Způsob předávání vzkazů
bude upřesněn pořadateli.
- M. Misterka se sešel na informativní schůzce se zástupcem NÁRODNÍHO
PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE a hovořili o možném připojení SR GJP-ME do jeho
struktury. Při zapojení více škol z Mělníka je možné vytvořit Parlament dětí a mládeže
Mělník.
- Návštěva pracovnice Okresní hygienické stanice Mělník a měření teploty ve všech
prostorách školy proběhlo na základě stížnosti na teplotu uvnitř školy zaslané na
Českou školní inspekci. ZŘŠ Mgr. Vejvoda požádal zástupce tříd, aby informovali své
spolužáky, že v případě zjištěných nedostatků je lepší příště kontaktovat přímo školu,
buďto jednotlivého profesora, přímo vedení školy, nebo prostřednictvím schránky
důvěry.
- M. Misterka přednesl návrh na hodnocení učitelů, které by proběhlo u příležitosti
Dne učitelů 28. března. ZŘŠ informoval, že vedení školy pracuje s možností
hodnocení učitelů, protože existují programy, které jsou k tomu využívány jinými
školami, uvažuje se předběžně o červnu.
- ZŘŠ pozval studenty, jejich rodiče a přátele školy na Společenský večer GJP, který
se bude konat 12. dubna 2019 v Masarykově kulturním domě v Mělníku. Lístky
v hodnotě 300 Kč (vstupné, bohatý raut) jsou dostupné v kanceláři.
Diskuze:
- V. Ležal (P8) upozornil, že na stránkách školy není dostupná SOČ, informace
o maturitách jsou složitě přístupné – ZŘŠ: obojí bude vyřešeno, ale stránky se tvoří,
připomínky budou projednány s dr. Hilskou.
- D. Chaloupková (III. B) upozornila, že v jídelně občas není v půl druhé objednané

jídlo. ZŘŠ upozornil na to, že jedním z důvodů může být i to, že někteří studenti si
nevezmou jimi objednané jídlo, ale jiné, které se jim zdá „lepší“. Mgr. Dvořáková
doplnila, že dochází k tomu, že někteří studenti, kteří nemají obědy zaplaceny, je ve
skutečnosti kradou buď tak, že se vmísí mezi čekající, nebo si jejich spolužáci jdou
„přidat“, ale ve skutečnosti je oběd určen pro neplatiče. Stížnosti a připomínky
strávníků předat do 15. 2. 2019 D. Chaloupková (III. B).
- K. Blechová (P5) se zeptala, zda nelze nějak řešit nepořádek v jídelně (např. mokrá
podlaha), který vzniká od nepřezouvajících se externích strávníků. ZŘŠ odpověděl,
že se vedení bude tímto problémem zabývat.
Zapsal: Matěj Hronek, septima

