
Zápis č. 8/2018-2019 z jednání studentské rady konané 2. 4 . 2019 
 

Schůzi řídil: Mikuláš Misterka 
Záznam z jednání: 

- Předseda studentské rady děkuje za povedený Den učitelů. Dále prosí o dodání 
fotodokumentace celé akce. 

- Oganizaci dalšího tematického dne, tentokrát Pyžamového dne, si vezme na starost 
sekunda. Proběhne 25. 4. 2019. 

- Návrhy na studentský den odevzdat v průběhu týdne, tzn. do 13. 4. 

- Fotbal se kvůli nestabilitě počasí konat nebude. Zůstává pouze badminton (VG) –
 organizace: sexta, III. A a florbal (NG) – organizace: kvarta. 

- Pro nesportující – 3 bloky odborných přednášek od 8:20. Bude dostatek času na fandění 
a oběd. Studentský den bude končit ve 13:30 a celý harmonogram ještě není stoprocentní. 

- Stánky: Ekologie, deskové hry, skauting, robotika. 

- Vstup prof. Davídkové: 

- Vzkaz ve schránce důvěry – Dotyčný anonymně vyjádřil nespokojenost s nedostatkem 
třídních akcí a mimoškolních aktivit. Profesorka Davídková ale poukazuje na skutečnost, že 
za výlety zodpovídají jednotliví učitelé a takové žádosti by bylo nejlepší vznášet přímo ke 
třídním vyučujícím. Studentské radě byl předložen seznam mimoškolních aktivit jednotlivých 
tříd. 

- Vstup Matěje Marečka (stížnost vedoucímu školní jídelny p. Douděrovi): 

- Jídelna začne na internetu uvádět u jídel s obsahem hub – H a u jídel s obsahem 
vnitřností – D. 

- Pokud je u obědu č. 1 nedostatek přílohy, používá se jiná příloha. 

- Názvy neodpovídají vydávanému jídlu – Jídelna si toho není vědoma. Občas nějaké jídlo 
dojde a je tak servírováno v jiné sestavě. 

- Vedení školy podotýká, že student by měl při obdržení nesprávného jídla, nesplňujícího 
kritéria objednaného oběda, okamžitě informovat vedení školy. 

- Profesorka Dvořáková říká, že by také studenti si neměli chodit přidávat a jídlo pak 
přenechávat studentům, kteří nemají oběd objednaný.  

- Školní jídelna si je vědoma dvou případů zaměstnankyň kuchyně vydávajících obědy 
holýma rukama. Už se to nebude opakovat. Bylo to z toho důvodu, že jejich předchozí 
činnost vyžadovala umytí rukou, po kterém si již nestihly znovu nandat rukavice. 

- Školní jídelna popírá přítomnost ingrediencí z předchozího dne v salátech ve dne 
následujícím.  

- Vedení školy zmiňuje větší investice a zlepšení vybavení kuchyně za poslední dva roky. 

- Volby do studentské rady proběhnou až v červnu. 

- Šamanová (kvinta) – Je možné, aby byly termíny olympiád na stránkách školy? 

- Vedení školy – Možné to není, termíny jsou vyhlašovány postupně a zodpovídají za ně 
jednotliví profesoři. 

- Krobotová (2. B) – Stav bufetu? 

- Vedení školy – Prof. Vejvoda neměl v daný okamžik dostatek spolehlivých informací, ale 
bude se otevírat v nejbližší době. 

- Blechová (sexta) – Důvod výpadků školní Wi-Fi? 

- Vedení školy – Otázka by měla být směřována na prof. Daniškovou – Ta se na situaci 
podívá. 

- Ležal (oktáva) – Občerstvení maturitní komise? Co bylo špatně se starým systémem? 



- Vedení školy – Situace se ladí, systém zatím není zaběhlý. Nebylo fér, aby maturanti, kteří 
se již měli připravovat na maturitu, připravovali jídlo komisi. Škola shání peníze, aby mohla 
občerstvení sama dotovat. 

- Prof. Dvořáková – Simulace voleb do EP proběhne 7. 5. Od 8:45 do 12:00 ve studovně. 
Přihlášeno je zatím 47 studentů. Další se mohou přihlásit do 5. 4. Podmínkou je minimální 
věk v době voleb 15+. 

- Žádost vedení školy – Studenti nemají 10.-17. 4. chodit do prostoru kmenových tříd NG. 
Budou zde probíhat písemné maturitní zkoušky a přijímací zkoušky. 

- Předseda studentské rady na závěr poděkoval za větší aktivitu rady. 

Zapsal: Matěj Hronek (septima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


