Zápis ze schůzky Studentského fóra
Datum: 12. 4. 2018
Přítomni:
Prima:

Alžběta Vlková, Max Tafincev

Sekunda:

Zuzana Halousková, Filip Troníček, Oliver Novotný

Tercie:

Kristýna Villa, Josefina Čejková

Kvarta A:

Viki Fischerová, Mariana Šmídová

Kvarta B:

Adéla Bradáčová, Štěpán Křístek

Kvinta:

Vojta Štěpánek, Kamila Halousková, Eva Rudyjová

Sexta:

omluveni (praktikum Hamburk)

Septima:

Ondřej Karel, Jiří Nauš

Oktáva:

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

Program:
1. Úklid tříd
Studenti (zejm. budova B) jsou nespokojeni s kvalitou úklidu ve
třídách. Na podlahách jsou chuchvalce prachu, není vytřeno.
Tento problém řešili pedagogové na poradě 23. 3. Poté byla paní
ředitelkou a paní ekonomkou provedena kontrola úklidu a zjistilo
se, že uklizeno není nebo jen velmi povrchně. Paní uklízečka byla
upozorněna na nedostatky. Zlepšení je pouze někdy a jen
v některých třídách.
2. Pomůcky na Bi + Ch
Studenti (zejména kvinta) by uvítali možnost dělat při hodinách
pokusy, k čemuž chybí zejména laboratorní sklo. Zvážit možnost
zakoupení chybějícího
3. Školní psycholožka
Ve třídách proběhla seznamovací setkání s paní psycholožkou (v
každé třídě 1 hodina)
VP nabídne p. psycholožce účast na příští schůzce SF

4. Bufet
Anketa vedená formou dotazníku dosažitelného na www školy – data
se ještě zpracovávají (J. Rutrle, septima)
Výsledky dotazníkového šetření zhodnotí SF na nejbližší schůzce a
podnikne další kroky (např. schůzka s vedením…)
5. Dopisovák
Je mnoho nedopsaných testů a papír na dopisovák je stále
přeplněný a řada studentů se na uvedený termín nedostane a pak
nemůžou být klasifikováni.
Žádost vedení, zdali by bylo možné některý z příštích pátků mít
dopisovák ve dvou třídách.
6. Zhodnocení projektového týdne
Některé projekty byly vedeny učiteli, kteří v dané problematice
nejsou odborníky. Studenti by uvítali raději besedy s odborníky.
Exkurzní den OK, každý se přihlásí na takovou exkurzi, která ho
zajímá
Den s Multisportem – příliš drahé a ne příliš přínosné. Lektoři
mnohdy neměli připravený program, improvizovali a poslední části
už nebyl program žádný.
Zvážit návrat k původnímu modelu – 3 dny pracovat ve skupinách a
věnovat se jednomu tématu s jedním vyučujícím.
7. Dveře na chlapeckém WC v budově A
Umístění dveří a mušlí nezaručuje diskrétnost a intimitu – chlapci
žádají vedení školy o namontování zavírače dveří (brano) i k těmto
záchodům
8. Studentská čítárna
V budově B je studentská čítárna – jsou zde knihy k volnému
zapůjčení. Knihy sem může věnovat kdokoli. Čítárna je přístupná
všem studentům.
Je potřeba nadále informovat o tom studenty. Knihy do čítárny
může věnovat kdokoli. Evidence půjčování se provádět nebude,
knihy zde budou v podobném režimu jako knihy na zastávkách
autobusů - informace na web (Eva + Vojta – kvinta napíší krátký
informační článek a dohodnou s p. Dvořákovou jeho umístění na

web), zástupci tříd budou o možnosti přispět čítárně informovat na
třídnických hodinách své spolužáky.
9. Akce SF, které ještě do konce školního roku proběhnou
Čarodějnice – organizuje prima, připraveno
Filmožrouti – organizuje 4. A – probíhá výběr filmů (po třídách)
Sportovní den – organizuje kvinta, zástupci tříd ve svých třídách
zjistí, které sporty by si přáli spolužáci zařadit. Výběr – na příští
schůzce SF
Zahradní slavnost – organizuje sexta, která je v současné době na
praktiku v Hamburku.
10. Zápis ze schůzku bude umístěn ve školním časopise a na nástěnce SF.
Umístění do časopisu zajistí Filip Troníček (sekunda)
Zápis pošle VP Filipovi mailem
Zapsala:
L. Smolková (VP)

