
Zápis	z	jednání	studentské	rady	GJŠ	Zlín	(dále	jen	SR)	
Dne:	22.	3.	2012	

 Jednání otevřel předseda SR, Martin Nosek, prostorem pro dotazy a stížnosti. 
 Zástupce 3. D vznesl dotaz, zda je možné i pro ně otevřít do 4. ročníku předmět VP4. 

Tento předmět je pro sportovní třídy možné otevřít jako nepovinný předmět po 
domluvě s příslušným vyučujícím. 

 Pořádající třída letošního plesu, septima, vznesla k p. Šilovi stížnost na neplnění 
povinností ochranky a nerespektování nenalévání alkoholu neplnoletým na baru. 

 Futsalová liga – hlavní organizátor Tomáš Stolařík navrhl, aby po ukončení sezóny 
došlo ke slavnostnímu vyhlášení vítězů ve studovně a p. Šil dodal, že dojde k uvolnění 
jistých finančních prostředků na ceny pro vítěze a pohár. 

 Došlo k vznesení stížnosti na jídelnu ohledně změny jídel v jídelníčku a jednání 
kuchařek v takovém případě. 

 V souvislosti se školní jídelnou proběhla diskuze o předbíhání. Jediné možné řešení 
je, že studenti se budou chovat slušně a nikdo nebude nikoho předbíhat. 

 11. 4. 2012 proběhne v kongresovém centru slavnostní akademie k 20. výročí založení 
školy. Program bude rozdělen na dvě etapy: 
 Pro nižší stupeň cca od 9:15 
 Pro vyšší stupeň s účastí hostů od 12:00 

 Proběhla diskuze ohledně „afterparty“ slavnostní akademie. V souvislosti s tímto 
tématem byl stanoven další termín zasedání na 29. 3. 2012. 

 Letošní zlínský Majáles se bude konat 30. 4. 2012 a jeho heslo zní „oblečte se do 
pestrého a přijďte zapařit“. Zástupci jednotlivých tříd mají za úkol promyslet, jaké 
barvy by bylo vhodné zvolit za školu. Jediným návrhem prozatím jsou barvy školy, tj. 
modrá a žlutooranžová. 

 „Filmová noc“ (noc ve škole) pro nižší stupeň se bude konat 30. 3. 2012. Pro vyšší 
stupeň taková akce neproběhne. 

 Vzhledem k začínajícímu jaru by SR chtěla navrhnout tematický den (po loňském 
úspěšném sportovním dnu, společenském dnu, apod.). Jediným návrhem prozatím je 
květinový den. 

 P. Šil vstoupil do jednání několika věcnými poznámkami souvisejícími s minulým 
jednáním: 
 Příliš řídká mýdla jsou vyřešeny (chyba na straně výrobce). 
 Horké sprchy v šatnách tělocvičny jsou přenastaveny do optimálnějších teplot. 
 Dle návrhu SR dojde k vymalování některých tříd barevně. Prozatím je již 

hotová učebna 506. 
 Do školního klubu přibude ping-pongový stůl a tzv. twister. 
 V souvislosti s chemickou laboratoří pracují někteří učitelé chemie na projektu 

ve spolupráci se vsetínským a holešovským gymnáziem, který jim umožní 
čerpat finanční prostředky na vybavení této místnosti. Laboratoř po dokončení 
bude sloužit jako chemická i biologická. 

 Venkovní učebna je již téměř hotová a dolaďují se poslední detaily. 
 Vedení školy chce ocenit třídu s nejmenší absencí. SR má za úkol promyslet podobu 

tohoto ocenění. Prozatím padly návrhy jako den volna nebo omluvenka ze zkoušení 
pro celou třídu. 



 Proběhla objasnění opatření proti užívání mobilních telefonů ve výuce. 
 Došlo k diskuzi o opouštění školy o volných hodinách. Dle školního řádu studenti 

nemohou volné hodiny trávit jinde než ve škole nebo školní jídelně. 
 Od příštího roku bude zavedena elektronická třídní kniha. Čipy však budou 

studentům sloužit jako „elektronický klíč“ – budou mít funkci umožnění vstupu do 
budovy. 

 Na závěr proběhla debata o zamykání odborných učeben a nevhodném chování 
studentů. SR se shodla, že nepořádek je neúnosný a studenti se chovají nevhodně. 
Zamykání učeben je tedy jen odpověď na toto chování, aby nedocházelo k ničení a 
znečišťování vybavení. 

Zápis provedl: Nikolaj Malík, E. A Ověřil: Martin Nosek, E. A 


