
Zápis č. 7/2018-2019 z jednání studentské rady konané 12. 3. 2019 

 

Schůzi řídil: Mikuláš Misterka 
 

Záznam z jednání: 

-Organizace STUDENTSKÉHO DNE: 

-Budou 3 turnaje: FLORBAL – NG (org.  III. P + E. Černá), FOTBAL – VG (org. 3. A + M. 
Machka), BADMINTON – VG(org. 3.A/ VI. P + Z. SEKULOVÁ). 

-Do konce týdne budou vytvořeny organizační týmy. Do konce měsíce pak finální 
harmonogram Studentského dne. 

- Studentský den se bude konat 27. 6. – nebyly navrhnuty žádné nové stánky.  

– Návrh M. Misterky na pozvání cizích neziskových organizací (pozn. vedení školy: Spíše 
více zapojovat studenty.) 

- Studenti by se měli zeptat po třídách, o co by byl zájem – zapojit i rodiče se zkušenostmi 
z oborů atd. 

- Profesorka Dvořáková upozornila, aby byl brán v potaz věkový rozdíl studentů. 

- Jelínková (3. A) navrhuje přednášku od jejích trenérů (policie). Profesorka Dvořáková 
informuje, že je tato aktivita součástí Branného dne. 

- M. Hronek (VII. P) poukazuje na to, že se stále jedná o studentský den, tak by měl být více 
v režii angažovaných studentů, než pouze jiných lidí než vyučujících. 

- K. Krobotová (2. B) doporučuje svou tetu, která prošla více psychologickými kurzy. 

- Poslední návrh předkládá Matěj Hronek (VII. P). Navrhuje, že bychom měli pozvat bývalé 
studenty gymnázia, aby referovali, jak probíhá jejich život na VŠ. Doporučili VŠ z osobních 
zkušeností. 

- Diskuze byla ukončena a přešlo se k dalšímu bodu. V květnu proběhnou studentské volby 
vedení SR na další rok. 

- Rada se shodla na zachování dosavadního systému volby. Zároveň vyjádřila souhlas s více 
neformálními radami (výměna informací mezi zástupci atd.). 

- Zkušební volby do Evropského parlamentu proběhnou 7. 5. 2019. Zúčastnit se může každý 
15+. Seznamy odesílat studentské radě, konkrétně M. Mareček (VI. P). 

- Vedení školy informuje o zavádění nového bufetu pro všechny studenty. Bufet bude 
fungovat dle regulací pamlskové vyhlášky. 

- Hodnocení učitelů proběhne podle vzoru gymnázia Nymburk. Každý student dostane 
unikátní přihlašovací kód. Bude hodnotit učitele, kteří ho aktuální školní rok vyučují. 
Známkovat bude 1-5 v různých kategoriích. Systém se ozkouší na studentech čtvrtých 
ročníků v dubnu a pro zbytek školy bude dostupný v květnu. 

- Vedení školy žádá studenty, aby během maturitních písemných zkoušek nevstupovali do 
prostoru kmenových tříd NG a kvinty. 

- 18. 3. 2019 proběhne festival VR (virtuální reality), 15. 4. pak pro NG Den Země a pro VG 
23. 4. 

- Po odchodu vedení školy pokračovalo jednání o 28. březnu. 

 

Zapsal: Matěj Hronek, septima 

 

 

 


