
Zápis z 3. schůzky Studentského fóra 

Datum: 5. 10. 2017 

Přítomni: 

Prima:  Alžběta Vlková, Maxim Tafincev 

Sekunda:  Oliver Novotný, Filip Troníček 

Tercie:  Kristýna Villa, Josefína Čejková 

Kvarta A:  Klára Svobodová, Mariana Šmídová 

Kvarta B:  Štěpán Křístek, Adéla Bradáčová 

Kvinta:  Eva Rudyjová, Kamila Halousková 

Sexta:  Johana Baranková, Marie Hanušová 

Septima:  Ondřej Karel, Jiří Nauš 

Oktáva:  Giorgia Solazzo, Karolína Bendová 

Program: 

1. Venkovní aktivity – vedení školy navrhlo žákům, aby si promysleli, jaké 
aktivity by uvítali na pozemku školy. Důvodem je umožnit žákům aktivní 
trávení přestávek na čerstvém vzduchu. 
Žáci mají tyto návrhy: 

 Fotbálek 

 Stolní tenis 

 Lepší brány na fotbal (s vedením školy bylo řešeno poškození 
stávajících branek – studenti se k zařízení musí chovat šetrně. 
Zástupci tříd budou apelovat na své spolužáky. Opravy budou 
realizovány z fondu oprav, do kterého žáci přispívají z třídního 
fondu) 

 Lavičky a stoly – žáci by se rádi připravovali na vyučovací hodiny 
venku 

Vedení školy bude jednat s architektkou, která pracuje na změnách na 
pozemku školy, aby tyto návrhy zahrnula do svých plánů s ohledem na 
finance, které má škola k dispozici 

2. Žáci požadují zlepšení úklidu na WC v budovách A a B. Ze strany vedení 
školy byli žáci upozorněni na stížnost paní uklízečky na velký nepořádek 



na toaletách. Zástupci tříd upozorní své spolužáky, aby na toaletách 
dodržovali základní pravidla hygieny. 

3. Den bez mobilu – každou středu bude „Den bez mobilu“. Důvodem je 
alespoň jedenkrát týdně odložit telefon a komunikovat se svými 
spolužáky nebo sportovat nebo aspoň pobývat venku. Požadavek ze 
strany žáků – nekontrolovat používání mobilu, akce je dobrovolná. 

4. Předměty v němčině – žáci si stěžují na velký podíl výuky v německém 
jazyce. Studium předmětů částečně v němčině je zatěžující, žáci často 
nerozumí látce ani v češtině a je to pro ně náročné. Ze strany vedení – 
jsme česko-německé gymnázium, výuku v německém jazyce máme v ŠVP 
a podíl výuky v němčině se zvyšuje na základě požadavků rodičů.   
Studenti můžou své názory napsat do hodnocení, které proběhne 
v prosinci. Škola bude s výsledky hodnocení dále pracovat. Je třeba sladit 
požadavky rodičů, ŠVP a v neposlední řadě i žáků.  
Program na příští zasedání – zrevidovat otázky dotazníkového šetření. 

5. Akce pořádané SF: 

 Čarodějnice – Prima 

 Filmožrouti – Kvarta A + B 

 Sportrovní den – Kvinta 

 Zahradní slavnost – Sexta 

 Studentské volby – Septima 

 Mikuláš - Oktáva 

Termín příštího zasedání: 2. 11. 2017 

 

Zapasla: L. Smolková (VP) 

 


