
Zápis z 4. schůzky Studentského fóra 

Datum: 2. 11. 2017 

Přítomni: 

Prima:  Alžběta Vlková, Maxim Tafincev 

Sekunda:  Oliver Novotný, Filip Troníček 

Tercie:  ------------- 

Kvarta A:  ------------ 

Kvarta B:  Adéla Bradáčová 

Kvinta:  Eva Rudyjová, Kamila Halousková 

Sexta:  Johana Baranková, Marie Hanušová 

Septima:  Ondřej Karel 

Oktáva:  Giorgia Solazzo, Karolína Bendová 

Program: 

 

1. Školní bufet 

 Jsou zprávy, že nebude fungovat – tyto zprávy byly vyvráceny, 

bufet normálně funguje 

2. Svačinové dny 

 Často studenti zapomínají 

 Připomenutí, že svačinové dny jsou pro třídy jedním z hlavních zdrojů 

příjmů do třídního rozpočtu, ze kterého se hradí fond oprav, různé 

třídní akce (dle zvážení jednotlivých tříd) a hlavně prvotní investice na 

maturitní ples. Zástupci tříd připomenou toto ve svých třídách. 

 Návrh Evy Rudyjové – přesunout svačinové dny na pondělky byl SF 

schválen. Důvody – studenti budou mít o víkendu dostatek času se na 

svačinový den připravit. 

 Od druhého pololetí budou svačinové dny přesunuty na pondělky. 

Na webu školy a na nástěnkách budou nové rozpisy. 

 Oktáva bude mít dále nepravidelně mimo rozpis další svačinové dny, 

na které si provede sama agitaci. 



3. Vlastní hodnocení školy 

 V prosinci proběhne hodnocení, studenti budou hodnotit svůj 

přístup ke studiu v jednotlivých předmětech a přístup učitelů. 

 Pro primu a sekundu toto hodnocení proběhne ve škole v rámci 

hodin ICT. 

 Ostatní třídy dostanou přístupová hesla a hodnocení udělají doma. 

 U každé otázky je prostor pro vlastní vyjádření.  Je důležité se 

zamyslet a dobře formulovat své odpovědi, aby jednotliví učitelé 

dostali co nepřesnější zpětnou vazbu. Zástupci tříd budou o této 

skutečnosti informovat ve svých třídách. 

 Připomenutí, že nevhodná a vulgární vyjádření budu smazána a 

nikdo se jimi nebude zabývat. 

 Byly zrevidovány otázky a zjištěno, že otázky vyhovují. 

 Studenti vyššího gymnázia mají žádost, zdali by bylo možné na 

konec dotazníkového šetření připojit ještě pár zaškrtávacích 

otázek. Rozmyslí si, jaké otázky by tam chtěli vložit a do konce 

listopadu tyto otázky předají VP. 

 Studenti vyššího gymnázia by se rádi zúčastnili dotazníkového 

šetření, které reflektuje fungování a klima celé školy (obdoba 

dotazníku pro rodiče). Na některém z dalších zasedání vyberou, 

resp. přeformulují otázky.  

 Studenti oktávy by na konci studia rádi zhodnotili celou dobu 

studia 

Zapsala: 

L. Smolková (VP) 

 

 


