
Zápis z jednání studentské rady Gymnázia a JŠ s právem SJZ Zlín 

 
Dne: 24. 3. 2011 

 Minulou SR byl vznesen návrh na možnost posunutí příjezdu školního spoje o několik 

minut dříve. Bohužel byl tento požadavek ze strany DSZO zamítnut z důvodu využití 

tohoto spoje na dopravu žáků do Malenovických škol. 

 Původně zamýšlený návrh školních triček „sako“ je bohužel těžce realizovatelný – tisk 

od okraje – větší časová i cenová náročnost. 

 Další návrh jsou trička v FB stylu: název/logo naší školy a pod tím, nebo nad tím 

známý palec nahoru (Like). Cena by se pohybovala od 80–150 Kč. 

 Již na minulé SR byl probrán záměr zapojit se do programu: Nobelova cena míru pro 

Sira Nicholase Wintona. Tentokrát byli zástupci tříd poprošeni, aby tyto petiční archy 

dali podepsat ve svých třídách. 

 Jeden z našich bývalých učitelů, Charles Burton, pořádá různé taneční hodiny na 

školách. Úkol pro jednotlivé zástupce je zjistit zájem o něco takového. 

 Noc ve škole se uskuteční 8. 4. 2011. 

 Předsedové tříd sepíší zájem o tuto akci, eventuelně i návrhy filmů. 

 Tyto seznamy předají předsedkyni Monice Janotové nejpozději do pátku 1. 4. 

 Start „maratonu“ bude asi kolem sedmé hodiny večerní. 

 Jako vstup poslouží vyplněná návratka. 

 Dále přišlo několik informací od p. Šila: 

 Zřejmě přišla nějaká nová móda ulamování vrchních krytů u topení – bylo by 

vhodné s tím skončit. 

 Vzhledem k tomu, že se ráno stále ve škole přitápí, by větrání mělo probíhat 

krátce a intenzivně. 

 V každé učebně, kde má daná třída poslední hodinu je třeba zhasnout, zavřít 

okna, dát židle nahoru a vyklidit lavice (tato skutečnost souvisí s nuceným 

propuštěním jedné pí. uklizečky). 

 Z důvodu intenzivního šetření a plýtvání papírovými ručníky na WC nebudou 

tyto ručníky během dne doplňovány. A současně se nedoporučuje nahrazovat 

je toaletním papírem  musíme si promyslet „co si chceme utírat“. 

 Instalace petlic na skříňky souvisí s krádežemi skříněk – pokud bude totiž na 

skříňce jasná stopa vloupání (např. uražený zámek), po té máme právo na 

odškodnění od pojišťovny. Použití zámku je jen a jen na nás. A jako 

zajímavost: jeden pár petlic stál 100,- . 

 P. Šil také zodpověděl dotaz ohledně testování „Barvy života“ – tento výzkum 

byl nařízen Zlínským krajem, který to i celé hradil. 

 

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


