
Zápis č. 1/2019-2020 z jednání studentské rady konané 13. 9. 2019  

 

Schůzi řídila: Kristýna Šamanová 

Záznam z jednání: 

- Studentský den na konci roku se zdařil. Jediný problém, který se našel, byl ten, že se studenti 

špatně přihlašovali na přednášky a tím pádem vznikaly komplikace v absenci. 

- Ve třídách se mají zástupci zeptat, zda-li studenti chtějí na konci roku opět Studentský den, 

nebo akademii. Poslat odpověď na e-mail studentské rady do 20. 9. 2019. 

- Ve školním roce budou probíhat tematické dny. Na termínu a na třídě, která bude den 

organizovat, se vždy dohodneme. Návrhy na tematické dny poslat na e-mail studentské rady 

do 20. 9. 2019. 

- Budou se objednávat mikiny. Barvy ještě nejsou vybrány. Pokusíme se zařídit i rozepínací 

mikiny. Každoročně budou přetahovací mikiny. Na přední straně bude buď logo školy, či 

nápis. Pokud mají studenti zájem ještě o jiné oblečení, do 20. 9. 2019 poslat na e-mail 

i s rozhodnutím, jestli chceme logo či nápis. 

- Do příštího roku se pasování primánů a prvních ročníků bude měnit. 

- Hledá se nový delegát do ČSU za naši školu. Seznam uchazečů poslat do 20. 9. 2019 na  

e-mail studentské rady. 

- Zmínil se vánoční koncert. Je na studentech, jestli o něj mají zájem, či ne. Na další 

studentské radě se popřípadě dohodne termín. 

- Dne 15. 11. 2019 proběhne charitativní akce Hrajeme pro. V kabinetu paní profesorky 

Sekulové je možnost zakoupit si pečený čaj či marmeládu a přispět koupí. 

- Zřídí se instagramový profil studentské rady, kam se budou přidávat akce pořádané 

studentskou radou, zasedání studentské rady a další. Facebooková stránka SR se zruší. 

- Tento rok budou zahraniční výlety (např. zájezd do Skotska, Polska a Francie,…). Další se 

možná přidají. 

- Probírala se spolupráce s jinou školou. Pokud by se našla vhodná škola, mohli bychom toho 

nějak využít. 

- Byl položen dotaz na akci Edison, zda bude každý rok. Dotaz bude probrán s paní ředitelkou.  

- Je zájem předělat koutek u bistra a robotárny. Bod bude probrán s paní ředitelkou. 

 

Zapsala: Kristýna Šamanová 


