Zápis z 2. schůzky Studentského fóra
Datum: 21. 9. 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:

--------------- (omluveni – stmelovací kurz)

Sexta:

Johana Baranková, Marie Hanušová

Septima:

Ondřej Karel, Jiří Nauš

Oktáva:

Giorgia Solazzo, Karolína Bendová

Program:
1. Volba předsedy a místopředsedy
Zvoleni:
Předseda: Ondřej Karel (Septima)
Místopředsedkyně: Johana Baranková (Sexta)
2. Tvorba a distribuce žolíkových kartiček
3. Venkovní aktivity (cílem je, aby žáci trávili volný čas pokud možno venku)
 Venkovní fotbálek
 Venkovní pingpong (umístění mezi budovami A a D, v místech stojanů
na kola a koloběžky, tyto stojany by mohly být pod „mostem“ –
spojujícím obě budovy. Je to z důvodu, aby nový pingpong byl
dostupný žákům nižšího gymnázia)
o (Ondra zjistí, jaké jsou možnosti, ceny…)
 Pro starší studenty umístit posezení (lavice + stůl) do prostoru
trávníků mezi budovy A a B, které by studenti využívali za hezkého
počasí ke studiu.
 Z hřiště odstranit bílé tyče, hlavně tu, která je blíže k silnici – překáží
při hře

 Zjistit možnosti instalace pokračování ochranné sítě mezi hřištěm a
průchodem z budovy B
4. Budova B
 Požadavek instalovat mříže do okna WC
 Požadavek zatopit, v budově je zima
 Na WC sušák na ruce moc nefunguje. Je možné používat papírové
ručníky? Pokud ne, prosba instalovat funkční sušáky
5. Bufet – na příští schůzku pozveme paní provozovatelku a probereme
přání studentů a možnosti z její strany
6. Automat na „zdravé jídlo“ v budově D – je možné zrušit? Zbytečně
odebírá energii a studenti si tam málokdy něco kupují
7. Besedy – studenti by si rádi organizovali besedy se zajímavými
osobnostmi. Pokud se besedy uskuteční – prosba studenty uvolnit
z vyučování.
8. Zviditelnění činnosti SF
Na web školy umístit ikonu SF (tak jako je Google clasroom, krabičky…),
stávající zápisy jsou pro studenty špatně dohledatelné. Úspěšné akce SF
zveřejňovat na webu školy.
9. Požadavek žáků nižšího gymnázia (NG), zdali by mohlo hodnocení učitelů
proběhnout i ve 2. pololetí
10. Den Laskavosti – studenti NG ze tříd, které se chtějí zapojit nahlásí,
jakým způsobem se zapojí. Všechny informace jsou na nástěnce SF a dále
je mají v mailu třídní učitelé (TU)

Příští schůzka se koná 5. 10. 2017
Program:





Úprava jednacího řádu
Fungování školního bufetu
Akce tříd – každoroční rozpis (Mikuláš, Čarodějnice…..)
Různé

