
Zápis z jednání studentské rady Gymnázia a JŠ s právem SJZ Zlín  
 
Dne: 7. 12. 2010  
 

• Na adresu studentské rady přišel dopis s nabídkou stipendií na zahraniční školy, více 
informací na www.uwc.cz .  
 

• Informace ohledně školních triček atp.  
 

o Je třeba navrhnout vhodný design – spolupráce s M. Miklášem  
 
o Cenově se trička tváří zatím na 130,-  
 
o Odznáčky by měli být ve dvou provedeních – průměr 6 cm (35,-) a 3,5 cm (25,-)  

 

• Dne 20. 12. 2010 ve 12 :00 v 2. etáži 21. budovy se bude konat VI. Dětský sněm 
Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje. Zasedání je určeno nejen 
stávajícím členům KPDM ZK, ale také široké veřejnosti. Přihlásit se můžete na e-mail 
Kristýny Domokošové – kristynadomokosova@seznam.cz .  
 

• Na IV. Vánoční ples GZ stále zbývá několik desítek vstupenek (à 100 Kč).  
 

• Státní hygienická norma určuje, že ve třídách musí být minimálně 19°C – na naší škole 
je nastaveno 21°C, víc nebude – nejsou peníze ;). Takže zabalit do deky a je to.  
 

• Vzhledem ke kupícím se stížnostem na učitele předsedkyně požádala zástupce tříd, aby 
své stížnosti jí poslali na e-mail s uvedením s kým a v čem konkrétně je problém.  
 

• P. Šil se zmínil o problému používání zadního vchodu – kdo bude přistižen v zimních 
měsících (kdy se roznáší « smetí » po budově), jak jde předním vchodem, tak poprvé 
dostane napomenutí a podruhé se udělí, bez milosti, důtka ředitele školy. Také jako velký 
problém vidí nepořádek ve studovně – chození v botech, rozhazovaní letáků, neúklid lahví 
a obalů atd. – jestli se bude v tomto trendu pokračovat, tak se otevírací doba studovny 
omezí na provozní dobu knihovny.  
 

• Příští rok, po rekonstrukci a přesunu skříněk, se v druhém patře uvolní spousta prostoru 
=> tento prostor bude zřejmě využit jako „herna“, o vybavení pak rozhodne finanční 
situace (eventuelně lze použít peníze ze SCHOLARu => když víc přispějeme – vybavení 
bude rozmanitější).  
 

• Filmová noc se bude konat až po Novém roce.  
 

• Předsedkyně na závěr požádala jednotlivé zástupce tříd, aby tyto informace nezapomněli 
předat ve svých třídách.  

 
 
 
 
 
 
Zápis provedl: Nikolaj Malík, X.A                                Ověřila: Monika Janotová, 2.B, předsedkyně SR 


