
Zápis z 1. schůzky Studentského fóra 

Datum: 13. 9. 2017 

Přítomni: 

Prima:  Anna Krátká, Kristián Brož 

Sekunda:  Alžběta Vlková, Marek Salač 

Tercie:  Oliver Novotný, Zuzana Halousková 

Kvarta:  Kristýna Villa, Josefína Čejková 

Kvinta A:  Jan Komínek Šimon Jůza 

Kvinta B:  Adéla Bradáčová 

Sexta:  Eva Rudyjová, Vojtěch Štěpánek 

Septima:  Johana Baranková, Marie Hanušová 

Oktáva:  Ondřej Karel, Jiří Nauš 

Program: 

 Seznámení s novými členy 
 Volba předsedy a místopředsedy 
 Termíny konání schůzek 
 Akce konané SF v letošním školním roce 
 Žolíkové kartičky 

1. Volba předsedy a místopředsedy 

 Předsedkyně SF: Johana Baranková 

 Místopředsedkyně SF: Eva Rudyjová 

2. Konání schůzek SF 

Pokud nebude stanoveno jinak, budou se schůzky SF konat 
vždy první čtvrtek v měsíci 4. vyučovací hodinu v hudebně. 

 

3. Výroba a distribuce žolíkových kartiček 

 Tisk kartiček zajistí L. Smolková (VP) 



 Nařezání a orazítkování zajistí Vojta Štěpánek ve spolupráci se Šimonem 
Jůzou 

 Zástupci jednotlivých tříd si vyzvednou příslušný počet kartiček a rozdají 
ve svých třídách 

4. Akce konané SF v tomto školním roce 

 Prima: Čarodějnice 

 Tercie: Filmožrouti  (můžou spolupracovat s kvartou) 

 Kvinty: Sportovní den a Den dětí (třídy se dohodnou, která se ujme 
které akce) 

 Sexta:  Zahradní slavnost 

 Septima: Den naruby 

 Oktáva: Mikuláš, maturitní ples 

5. Postup při řešení problémů 

Zástupci tříd při třídnických hodinách zopakují ve svých třídách, jak postupovat 
při řešení problémů: 

 nejprve dojít za dotyčnou osobou a domluvit se s ní 

 pokud student neuspěje, může dojít za zástupcem třídy a problém 
můžeme prodiskutovat na schůzce SF nebo půjde za svým třídním 
učitelem 

 pokud ani toto jednání nevede k vyřešení problémů, bude informovat 
vedení školy 

 další možností je schránka důvěry (v přízemí budovy A), kam může 
kdokoli napsat o svém problému nebo se podělit o postřehy. Zástupci 
tříd budou o schránce důvěry informovat ve svých třídách. 

  

6. Různé 

 U stolu na stolní tenis chybí síťka  

 Studenti poprosí Michala nebo p. Balcarovu o pomoc s hledáním 

 V budově B se protáčí okna – špatně se zajišťuje větrání 

 Altán – minulý rok bylo v plánu na školní zahradě postavit altán, jak to 
vypadá? (otázka na vedení školy) 

 Každému studentu bude v průběhu září přidělen školní e-mail – zástupci 
tříd budou informovat své spolužáky 

Zapsala: L. Smolková (VP) 

 


