ZÁPIS Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY GJŠ ZLÍN
DNE: 15. 5. 2013
 Předsedkyně studentské rady Veronika Polaštíková již tradičně přivítala
všechny přítomné zástupce tříd, pana Šila a předala slovo Daniele Rakušanové,
která poděkovala všem studentům, co se 7. 5. 2013 zúčastnili letošního
Majálesu. Dalším bodem byla volba nového místopředsedy. Zvolen byl Jan
Jirátko z 07. A.
 Na minulém zasedání studentské rady byl vznesen požadavek na doplnění
posilovacích strojů ve školní tělocvičně. Tomuto přání vedení vyhovělo a
vybavilo místnost ve 2. patře novými posilovacími stroji, zejména pro dívky.
 Focení všech tříd bude probíhat v týdnu od 27. 5. 2013 – 31. 5. 2013
 Řešila se otázka minimálního počtu studentů pro otevření semináře. Od
příštího školního roku 2013/2014 bude pro otevření semináře potřeba
minimálně 15 studentů.
 V týdnu od 27. 5. 2013 – 31. 5. 2013 bude zveřejněna konečná verze všech
seminářů pro školní rok 2013/2014.
 Po celý maturitní týden 20. 5. 2013 – 24. 5. 2013 budou mít studenti náhradní
program. Nejpozději na začátku týdne bude hotový plán na celý týden.
Všechny změny budou napsány v poznámkách v suplování.
 Studenti sportovních tříd si stěžovali na nedostatek prostoru ve skříňkách
především v zimních měsících. Tento problém se vedení pokusí do budoucna
vyřešit.
 Aktuální je také přechod na ISIC karty. Veškeré informace byly vyvěšeny na
webové stránky školy.
 Proběhla volba témat na letošní první tematický týden. Studenti se mohou
těšit například na den v havajském stylu.
 Studenti vznesli dotaz, zda by bylo možné do venkovního areálu školy umístit
několik laviček na sezení, které by mohli využívat především v letním období.
Tento návrh se bude projednávat.
 Byla zhotovena školní meteorologická stanice, která bude sloužit především
nižšímu stupni a k výuce geografie. Naše gymnázium se tímto zapojilo do
mezinárodního projektu k rozšíření přírodních věd.
 Do následujícího školního roku by měla být hotová chemická laboratoř. S tímto
projektem se pojí i rozšíření chodby ve druhém patře. První část chodby bude
mít administrativní účel, zatímco druhá část bude sloužit k relaxaci studentů.
 Slavnostní vyřazení maturantů proběhne 3. 6. 2013 v Kongresovém centru ve
Zlíně.
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