
 
 
 

 

 
Datum: 1. 10. 2009 

 

Zápis z jednání Studentské rady: 
 Zasedání bylo zahájeno místopředsedkyní Domokošovou. V úvodu omluvila 

nepřítomnou předsedkyni Studentské rady Markétu Peškovou z důvodů nemoci a 
naznačila, že další schůze rady proběhne hned po jejím příchodu do školy. Poté 
přivítala pana profesora Šila, který vedení upozornil na neaktualizované informace o 
Studentské radě a zmínil problém ničení školního majetku na pánských záchodech 
našimi studenty. V neposlední řadě vyzval vedení Studentské rady, aby mu posílalo 
připomínky a náměty od studentů, kterými se budeme na schůzích zabývat. 
 

 Poté Domokošová přešla k hlavnímu bodu jednání. Ples v letošním školním roce 
pořádá třída 3.A, která prostřednictvím předsedkyně Peškové vyzvala všechny 
studenty, kteří tančí, zpívají, popř. mají jiné mimoškolní záliby, aby o svých 
dovednostech informovali delegáty svých tříd, z nichž poté pořádající třída vybere 
účinkující na ples. Členové se po krátké diskusi shodli na tom, že o této možnosti 
informují své spolužáky a do příští schůze Studentské rady sepíši seznam 
potenciálních zájemců. Rovněž delegáti jednotlivých tříd vytvoří seznam studentů, 
kteří se zúčastnili nějakých školních akcí a mají k dispozici fotografie. Výzdoba 
vstupní místnosti by měla být tvořena právě těmito fotografiemi. 
 

 Pyžamový den se koná v pátek 2. října.  
 

 Místopředsedkyně dále seznámila členy s návrhem paní ředitelky. Studenti by měli 
možnost jednu noc přespat ve škole, kde by se promítaly filmy. Touto školní aktivitou 
bychom měli docílit oživení každodenního studentského života, zlepšení vztahů mezi 
studenty a upevnění třídních kolektivů. Diskuse se vedla v duchu návrhů na 
doprovodný program, soutěže, debaty, atp., které by si jednotlivé třídy mohli na tuto 
noc připravit. 
 

 Následovala chvíle na dotazy a řešení problémů, které se od poslední schůze 
Studentské rady objevily. Žákyní z nižšího stupně gymnázia byl zmíněn návrh, aby se 
v zimě chodilo v hodinách tělesné výchovy bruslit. Tento nepochybně zajímavých 
nápad však budeme muset řešit s tělocvikáři. 
 

 Místopředsedkyně Domokošová ukončila zasedání a připomněla delegátům jejich 
úkoly do příští schůze Studentské rady. 

 

Zápis provedla:   
Kristýna Domokošová, 2.A                   Ověřila: Markéta Pešková, 3.A 


