
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY GYMNÁZIA A JŠ S PRÁVEM SJZ ZLÍN 

Dne: 12. 1. 2011 

 Filmová noc se bude konat v dubnu a bude spojená pro všechny ročníky. Seznamy 

filmů je možné nosit již teď. 

 Paní Karolová vzkazuje studentům, že měnit tapety ve studovně je zakázáno. 

 Návrh školních triček stále chybí – stačí vymyslet jen orientační návrh (nápisy a volba 

barev), po té se toho ujmou studenti GDM. Z jejich návrhů se vyberou ty povedenější 

a umístí se i s anketou na web školy. 

 Na příští studentskou radu přijede zástupce firmy ISIC, který bude mít prezentaci 

o výhodách a slevách ve Zlínském kraji. 

 Zájemci o prodloužení ISIC karty mají stále možnost zajít za Ing. Heczkem. 

 Došlo k prohloubení spolupráce s p. školníkem a byl vznesen požadavek na instalaci 

druhé rohožky u zadního vchodu (došlo tam k úrazu). 

 Třída 2. B vznesla dotaz na vysokou cenu vstupenek na ples (až 200,-) – p. Šil celou 

situaci ohledně vstupenek objasnil a výsledek je, že tato cena je jejich skutečná 

hodnota a případný výtěžek by financoval různé školní aktivity (nákup nového 

vybavení apod.) 

 Dále má p. Šil prosbu na studenty, pokud, na příklad, čekají třeba na nějakou hodinu 

v prázdné třídě, aby při odchodu zavřeli okna, zhasli a dali židle nahoru. 

 Před prázdninami bylo doručeno studentské radě mnoho stížností na učitele. Tyto 

stížnosti byly předány vedení školy, které si je rozdělilo podle kompetencí, a řeší se. 

 Paní ředitelka prostřednictvím p. Šila prezentovala schéma řešení problému s učiteli: 

1. Na problém nejprve upozornit příslušného kantora – sám si ho nemusí 

uvědomovat. 

2. Pokud bod 1 selže, svůj problém sdělit třídnímu učiteli. 

3. Pokud selže i bod 2, teprve nyní svůj problém prezentovat vedení školy, např. 

p. Šilovi, nebo skrz studentskou radu. 

 Je třeba si však přiznat, že každý si myslí, že právě on má pravdu – 

tudíž je třeba se vždy podívat na danou záležitost i z jiného úhlu 

pohledu. 

 Aktuální informace k rekonstrukci školy: V následujících 14 dnech dojde k zasedání 

rady Zlínského kraje, kde by mělo dojít ke schválení plánu rekonstrukce. Pokud 

k tomu dojde, bude následovat výběrové řízení na zhotovitele. 

 Jistou studentkou byl vznesen dotaz, jestli může dojít k tomu, že bude třeba psát 

v jeden den dvě slohové práce (pokud maturuje povinně na nižší a nepovinně na vyšší 

úroveň) – schéma maturit zveřejní CERMAT v průběhu března. Ale je třeba si přiznat, 

že bude chaos. 

 Pro nižší i vyšší úroveň maturity z CJL je jednotný seznam 105 knih zveřejněný na 

webu školy. Ovšem nižší úroveň má jiné rozdělení okruhů, tudíž bylo přislíbeno 

přidání těchto podmínek na web školy. 

 S blížícím se jarem by bylo vhodné vyřešit stojan na kola. 
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