
Zápis č. 3/2019-2020 z jednání studentské rady konané 14. 11. 2019 

 

Schůzi řídila: Kristýna Šamanová 

Záznam z jednání: 

- Následující tematický den je Teplákový. Bude se konat 20. 11. 2019 

a organizaci má na starosti 3. B. 

- 19. 12. 2019 se bude konat florbalový turnaj pro nižší i vyšší gymnázium. Bližší 

informace zatím nemáme. 

- Hledáme studenty, kteří by byli ochotni spolupracovat na Palachovinách. 

Koordinátorem Palachovin je paní profesorka Drápalová-Šajtarová, která by 

pomáhala při jejich zhotovení. Mohli bychom si do nich psát, co nás zajímá, co 

nás baví nebo o co bychom se chtěli podělit s ostatními. Nemusí se vydávat 

každý měsíc. Budeme rádi, když vyjdou jedny slušné Palachoviny za půl 

školního roku. Zájemci se hlašte buď u paní profesorky Drápalové-Šajtarové, 

nebo napište na e-mail studentské rady do 29. 11. 2019. 

- Pokud by byl někdo ještě ochotný udělat a spravovat stránky Palachovin, 

napište jmenný seznam na e-mail studentské rady 

- Mikiny budou mít stejný nápis a nové logo na rukávu. Návrh byl částečně 

schválen. Necháme pouze posunout nové logo na rukávu na rameno. Cena 

mikin bude 500 Kč. 

- Mikuláš si zařizují 4. ročníky samy mimo studentskou radu. 

- Zahraniční zájezd bude tento rok do Francie do Provence v týdnu před ústními 

maturitami. Pojede se autobusem a cena by neměla přesáhnout 6 tisíc. 

- Pokusíme se o konání akce Běh pro Afriku. Bude projednáno s paní ředitelkou. 

- Kvůli problémům probírat studentskou radu ve třídách během vyučování je 

zájem přiřadit jednu třídnickou hodinu za 3 týdny. Bod bude projednán s paní 

ředitelkou. 

- V tomto roce se pokusíme začít spolupracovat s Dvořákovým gymnáziem 

v Kralupech nad Vltavou.  

- Sestavíme seznam věcí, které se musí udělat při organizaci jakékoliv akce. 

Tento seznam by nám měl ulehčit práci a nebudeme zapomínat na důležité 

body při konání akcí. 

- Během roku sepíšeme brožurku pro první ročníky našeho gymnázia. V brožurce 

bude seznam vyučujících, plán školy, mimoškolní aktivity, akce školy, chod 

studentské rady, … 

- Studenti by chtěli otevírat dříve školu. Ze zkušeností z minulých roků to 

bohužel není možné, ale bude tento bod projednán s paní ředitelkou. 

- Jaké je otevírací doba bufetu? Je otevřen občas a střídavě bez upozornění. 

Bude probráno s vedením školy. 



- Vedení rady upraví stanovy, které budou před uzavřením projednány 

se zástupci tříd. Pokusíme se napodobit chod rady na Dvořákovu gymnáziu 

v Kralupech n. Vlt. 

- Studentská rada by ráda vyjela na jeden den a jednu noc na meeting, aby se 

naučili spolu lépe komunikovat, poznali se, rozvrhli si plán na další školní 

půlrok a naučili se lépe organizovat školní i třeba mimoškolní akce. V rámci 

výjezdu bychom uvítali profesorský dozor a pomoc. Bude projednáno s paní 

profesorkou Dvořákovou a vedením školy. 

Zapsala: Kristýna Šamanová 


