ZÁPIS Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY GJŠ ZLÍN
DNE: 4. 10. 2013
•

Daniela Rakušanová přivítala všechny přítomné zástupce tříd, také pana Šila a
požádala všechny zástupce a nové studenty našeho gymnázia, aby uvedli své jméno
ke snazší komunikaci.
• Předseda futsalové ligy připomněl blížící se první zápas letošního roku a zároveň
vznesl dotaz, zda by bylo možné z příspěvků SCHOLARU přispívat na pronájem haly.
Pan Šil přislíbil, že to bude zařazeno jako návrh.
• Pan Šil vyzval studenty, aby si do příští studentské rady promysleli a ve svých třídách
probrali návrhy na využití příspěvků SCHOLARU. V plánu je například upravení
prostoru před laboratoří a zvětšení školního klubu.
• Na začátku listopadu se začne budovat chemická laboratoř.
• Byl vznesen dotaz, zda bude sedačka ve školním klubu. SCHOLAR tento návrh zatím
nepodpořil.
• Byl vznesen dotaz jak bude rozhodnuto o třídě, která bude letos zařizovat
reprezentační ples, jelikož se o organizaci ucházejí třídy 3.B, 3.C a septima. Byla
povolena spolupráce mezi třídami na přípravách reprezentačního plesu a
doporučeno, aby se na plesu podílelo co nejvíce lidí.
• Byl vznesen dotaz, zda se bude i letošní reprezentační ples konat na hotelu Moskva,
jelikož se má sál na polonézu údajně rekonstruovat a měnit v kongresovou místnost.
Pan Šil tuto informaci ověří.
• Před tělocvičnu budou dány dva požadované stojany na kola. Koupené jsou již i
požadované lavičky do venkovního prostoru. Ten budou moci žáci navštěvovat bez
dozoru.
• Byl vznesen dotaz, zda by bylo možné přidat více počítačů do studovny, aby splňovala
svůj účel. Pan Šil všechny seznámil s faktem, že v listopadu budou do naší školy
doručeny starší, ale funkční počítače, které by k tomuto účelu mohly být použity.
• Učebna HUV se bude nacházet na č. 527, místo ní bude učebna anglického jazyka a v
učebně č. 524 se bude nacházet učebna německého jazyka.
• Pan Šil všechny obeznámil s tím, že staré zničené židle ve čtvrtém patře se postupně
obměňují. Také vysvětlil, proč byly odmontovány košíky z lavic - studenti v nich
nechávali nepořádek, byly pomalované, polepené, rozbité a opravit je by stálo
spoustu peněz. Avšak v pátém patře v nových lavicích košíky budou. Tímto bude naše
škola mít přiměřený počet učeben k výuce. Učebny budou realizovány po novém
roce.
• Na nástěnkách nebude již vyvěšené suplování. Budou o něm informovat elektronické
informační tabule, ze kterých byly odstraněny učitelské části. Studenti požádali, zda
by se mohla zvýšit rychlost posunu informačních tabulí. Požadavek bude splněn.
Každý den se od 7 hodin ráno na informačních tabulích objevuje suplování na daný
den a poté od určité hodiny i na den následující. Studenti vznesli dotaz, zda by se
lavice v učebně 518 mohly zvýšit nebo případně být nahrazeny vyššími, jsou příliš
nízké.
• Pan Šil vyzval studenty, aby nelepili plakáty na skleněné dveře v budově školy, ale aby
využívali nástěnek.
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