ZÁPIS Z JEDNÁNÍ STUDENTSKÉ RADY GJŠ ZLÍN
DNE: 22. 9. 2015
 Předsednictvo studentské rady přivítalo všechny zástupce tříd společně
s panem Šilem na prvním letošním zasedání, také informovalo o průběhu
následujícího jednání (seznámení prvních ročníků s fungováním SR)
 Po úvodu došlo k první diskuzi, a to na téma SCHOLAR – studenti mohou
podávat návrhy a připomínky, co by se mohlo za peníze ze scholaru
pořídit. Návrhy budou postupně sesbírány a předány vedení
 Dále došlo k dotázání předsednictva studentské rady, zda bude možné
získat peníze ze scholaru i pro fungování SR. Tato varianta je možná,
bude ovšem potřeba sepsat písemnou žádost a vytvořit rozpočet
 Pan Šil informoval studenty o změnách v učebnách, jako například o
rekonstrukci počítačové učebny č. 407 nebo o dovybavení hudebny
 Předsednictvo oznámilo, že se školní ples v tomto školním roce konat
bude. Proběhne na hotelu Moskva ve Zlíně, přístupný však bude pouze
pro studenty 3. a 4. ročníku a pro příslušné třídy víceletého gymnázia,
dále pro učitele, rodiče a absolventy. Více podrobností bude sděleno až
po poradě vedení školy
 Dále byla na pana Šila vznesena připomínka o nesouhlasu studentů o
zákazu pouštění na toalety během vyučování. Toto bude projednáno
mezi učiteli
 Od studentů přišlo upozornění na pohyb cizích osob ve škole. Jednalo se
převážně o jednu osobu, která na naší škole trávila mnoho času i přes to,
že nenavštěvuje naši školu ani jazykovou školu. Tímto se také vedení
bude zabývat
 Předsednictvo by rádo nechalo vytvořit nové webové stránky Studentské
rady. Proběhlo hlasování, většina zástupců byla pro
 Studentská rada bude pořádat afterparty po plese, jelikož ples bude bez
diskotéky, pouze s kapelou. Zástupci si odhlasovali, že by tuto akci rádi
viděli ve Flipu
 Jako poslední se debatovalo o možné události Vítání prváku, a to opět ve
Flipu. Zástupci souhlasili, předsednictvo se pokusí tuto akci vyjednat
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