
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY GJŠ ZLÍN 

DNE: 10. 1. 2013 

 
 Veronika Polaštíková, nová předsedkyně studentské rady, přivítala všechny přítomné 

zástupce tříd a pana Šila. (společně s Veronikou byla do funkce předsedy studentské 
rady zvolena také Magdalena Chudá, obě Č2.B)  

 Předsedkyně zvolily do funkce 2. místopředsedy Danielu Rakušanovou (Č2.B).  Žádný 
ze zástupců nebyl proti. Funkci 1. místopředsedy zastává Tomáš Stolařík (Č4.A) 

 Zájemci o tančení polonézy na letošním plese, který pořádá Č3.B, se mají hlásit u paní 
Burešové. (kabinet 515) 

 Předseda Školní futsalové ligy požádal pana Šila, aby se zeptal učitelů, kdo by měl 
zájem se zúčastnit exhibičního zápasu STUDENTI vs. UČITELÉ. Tento duel má udělat 
pěknou tečku za druhým ročníkem Školní futsalové ligy. 

 S blížícím se jarem by se měla zprovoznit kolárna u zadního vchodu do budovy. 

 Aktuálním problémem je systém Bakaláři, kde se studenti dívají na své známky a 
absenci. Studenti si stěžují na to, že se jim objevily v rozvrhu předměty, které vůbec 
nemají. Větším problémem je však absence. Procenta, které vidí student, se liší od 
těch, které vidí učitel. Pan Šil bude konzultovat tuto záležitost s panem Světlíkem a 
vše dají do pořádku. 

 Maturanti vznesli dotaz ohledně posledního zvonění. Bude platit stejný zákaz jako 
minulý rok – nevyskytovat se v budově školy. Maturanti se mohou pohybovat pouze 
kolem budovy. Důvodem je nepořádek ve škole. 

 Pan Šil nás seznámil s programem po předání vysvědčení. Všichni studenti se zúčastní 
představení v divadle. 

 Studenty druhých ročníků zajímalo, kde mohou najít seznam volitelných seminářů do 
školního roku 2013/2014. Byli odkázáni na školní web. 

 Třídní zástupce Č3.C vznesla dotaz ohledně podmínek pro klasifikaci z fyziky, protože 
se v jejich hodinách s podmínkami vyskytly komplikace. Pan Šil slíbil, že situaci 
probere s konkrétním učitelem. 

 Na zasedání studentské rady byly také přítomny dvě reportérky Školní televize. 
Proběhl rozhovor s našimi novými předsedkyněmi. 

Vypracoval: Tomáš Stolařík, Č4.A       Ověřila: Magdalena Chudá, Č2.B 


