Zápis ze schůzky Studentského fóra
Datum: 1. 2. 2018
Přítomni:
Prima:

omluveni (lyžák)

Sekunda:

Zuzana Halousková

Tercie:

-------------

Kvarta A:

Klára Svobodová, Anna Giese

Kvarta B:

Adéla Bradáčová

Kvinta:

Vojta Štěpánek, Kamila Halousková

Sexta:

Johana Baranková, Marie Hanušová

Septima:

Ondřej Karel

Oktáva:

-------------

Program:

1. Hodnocení dosavadní činnosti SF
Přítomní členové SF se ohrazují proti nepříznivému hodnocení činnosti SF,
které vzešlo od některých učitelů.
Na základě tohoto shrnujeme svou dosavadní činnost ve školním roce 2017/18:
Prosincové hodnocení chodu školy a učitelů, které proběhlo
s účastí 57 procent, bylo oproti minulým letům v tomto školním
roce kultivované, studenti se vyjadřovali věcně a bez napadání
učitelů, využívali konstruktivní kritiku. Této skutečnosti bylo
dosaženo z velké části cíleným působením členů SF v třídních
kolektivech.
Na podzim vypracovali členové SF ve spolupráci se svými třídními
kolektivy konkrétní návrh úprav společných venkovních prostor
(návrh venkovních aktivit pro mladší i starší studenty, zřízení
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venkovní učebny, včetně návrhu konkrétních zařízení i jejich cen),
které projednali s ředitelkou školy. Paní ředitelka přislíbila, že
v rámci možností, jak materiálních, dispozičních i finančních, bude
k těmto návrhům při realizaci revitalizace školního pozemku
přihlížet.
Členové SF se sešli s provozovatelem bufetu a hovořili o
sortimentu a otvírací době. Bohužel v nynější době bufet v provozu
není. Dotazy, co dál budeme směřovat na vedení školy.
Členové SF se sešli s paní ředitelkou, aby diskutovali o vedení
předmětů v německém jazyce. Toto téma bylo také diskutováno na
schůzce se zástupci rodičů (viz zápis na stránkách školy).
Úklid tříd
V budově B bývá neuklizeno. Proběhla diskuse, za jakých podmínek se
třídy uklízí – hrubý odpad (papíry, lahve, ubrousky… uklízí studenti,
paní uklízečka zametá, vytírá – členové SF poučí spolužáky)
Úkol do příště – zjistit, jak často se mají třídy vytírat
Nová školní psycholožka
Od začátku 2. pololetí bude na škole působit školní psycholožka.
Bude k dispozici jak studentům, tak i rodičům pravidelně ve dnech,
které si určí, a tato doba bude vyvěšena na stránkách školy.
Paní psycholožka bude postupně obcházet třídy, aby se se žáky
seznámila (většinou o třídnických hodinách)
Členové SF budou o tomto informovat své spolužáky
Freiburg
Dotaz – proč je tento výměnný pobyt v angličtině, když bude
probíhat v Německu? (dotaz je směrován na vedení školy)
Papírové ručníky na WC v budově B
Studenti i vyučující si přejí mít na WC box na papírové ručníky –
přání budeme směřovat na vedení školy a pana školníka.
Přítomnost na schůzkách SF
Pokud se zástupce třídy nemůže zúčastnit schůzky SF, může za
sebe zvolit náhradníka, který ho zastoupí a bude zodpovědný za
předání informací své třídě.

7. SF je otevřené a přístupné diskusi
Pokud má někdo jakékoli náměty a nebo připomínky k činnosti SF,
může se obrátit na předsedu (Ondra Karel) nebo místopředsedkyni
(Johana Baranková), popř. se zúčastnit schůzky a své názory
prezentovat.
Zapsala:
L. Smolková (VP)

