Zápis z jednání studentské rady GJŠ Zlín
Dne: 22. 9. 2011


Předsedkyně Monika Janotov{ (3. B) přivítala st{lé i nové členy na prvním letošním
jedn{ní.



Prvním bodem jedn{ní se stala „podoba školy po rekonstrukci“
o

Byl navrhnut přesun n{stěnky v druhém patře do patra prvního, vzhledem
k současnému umístění skříněk.

o

Bylo kritizov{no současné nové rozmístění skříněk – nedostatek místa pro
průchod a špatné rozmístění tříd.

o

Dotaz ohledně problému s elektřinou – problém je v distributorovi elektřiny,
ček{ se na výměnu hlavního jističe, kterou je schopen provést jen distributor.

o

V blízké době dojde také k pověšení zrcadel na z{chodech.

o

Nové čipy, které budou vyd{v{ny proti z{loze 100 Kč, budou sloužit jen ke
vstupu do budovy, nikoli jako evidence doch{zky.

o

Byl zmíněn problém se zaplněním jídelny ve čtvrtek po konci 8. hodiny.
Z{ležitost se bude řešit až si i jídelna bude stěžovat, jako loni.





D{le proběhla kr{tk{ debata o letošní podobě maturity.
o

Písemn{ č{st bude na zač{tku května, ústní bude navazovat.

o

Pozici sv{tého týdne aktualizovan{ vyhl{ška zatím neřeší.

V dalším bodě jedn{ní dostal slovo p. Šil, který měl na srdci tyto věci:
o

Na příští radu každý člen napíše na lísteček své jméno, svůj e-mail a jméno
svého z{stupce.

o

Fond Scholar bude mít letos konkrétní využití: vybavení chemické laboratoře
a vybavení nové místnosti ve druhém patře, v místě bývalých skříněk.

o

Nově budovan{ venkovní učebna je sponzorský dar.

o

S minulým bodem také souvisí to, že i do nově vzniklé odpočinkové místnosti
ve druhém patře, mohou rodiče přispívat nejen přes fond Scholar, ale také
konkrétními věcnými dary.



Posledním bodem byla volba nového předsedy a předsednictva.
o

Novým předsedou byl zvolen Nikolaj Malík (E. A) a Martin Nosek (E. A). Pro:
optick{ většina. Proti: 0.

o

Do předsednictva byli zvoleni Tom{š Stolařík (3. A) a Monika Janotov{ (3. B).

Zápis provedl: Nikolaj Malík, E. A

Ověřil: Martin Nosek, E. A

