
Zápis ze schůzky Studentského fóra 

Datum: 3. 5. 2018 

Přítomni: 

Prima:  Alžběta Vlková, Max Tafincev 

Sekunda:  Zuzana Halousková, Filip Troníček, Oliver Novotný 

Tercie:  Kristýna Villa, Josefina Čejková 

Kvarta A:  Klára Svobodová, Mariana Šmídová 

Kvarta B:  Adéla Bradáčová, Honza Komínek 

Kvinta:  Vojta Štěpánek, Kamila Halousková, Eva Rudyjová 

Sexta:  Johana Baranková, Marie Hanušová 

Septima:  Ondřej Karel, Kryštof Zatloukal 

Oktáva:  ------------- 

Program: 

1. Manoviny 

 Studenti gymnázia začali vydávat internetové noviny s názvem 
Mannoviny. 

 Mannoviny jsou otevřený blog studentů, učitelů, přátel školy. 

Prezentované myšlenky se nemusí vždy shodovat s názory školy. 

 Do novin může přispívat každý, tedy studenti, učitelé a přátelé školy. 

 Napsané články posílejte šéfredaktorovi Filipu Troníčkovi ze sekundy na 

mail: filip.tronicek@seznam.cz, který po korektuře (provede p. 

Bočanová) článek umístí na web. 

 Seznam rubrik bude zveřejněn na nástěnce a stejně tak i podrobné 

informace o novinách (redakční rada, seznam rubrik, atd.). 

 Zástupci tříd předají tyto informace svým třídám na třídnických hodinách. 
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2. Úklid tříd 

 Zástupci tříd na třídnické hodině zopakují, že před vytíráním je 

nutno na podlaze uklidit hrubý nepořádek (zmačkané papíry, lahve 

a další velký odpad) a stejně tak vyklidit věci z parapetů, aby se 

mohly otřít, atd. 

3. Tělesná výchova 

 Dotaz, zdali se z TV mohou psát testy. 

 Dle Rámcového vzdělávacího programu (MŠMT) je „tělesná výchova 

jednou ze složek výchovy, která poskytuje základní pohybové vzdělání, 

zlepšuje zdraví a zvyšuje fyzickou kondici“. Podle této definice je 

zřejmé, že testy (např. z pravidel jednotlivých sportů a sportovní 

teorie) do hodin TV patří a je na vyučujícím, zdali je do svého 

vyučování zařadí. 

 Pokud mají studenti nějaké výhrady k vedení hodin, v první řadě 

budou o tomto diskutovat s vyučujícím. V případě, že nepovede tato 

diskuse ke vzájemnému porozumění, budou toto řešit s třídní 

učitelkou. 

4. .Dopisovák 

 Seznam studentů zařazených na dopisovák je vyvěšován na 

nástěnce (budova C) ve čtvrtek v poledne. Na web školy se tento 

seznam vyvěšovat nebude. 

 Každý student ví, že nějaký test nepsal, tedy může očekávat, že na 

tomto seznamu bude. 

 Pokud student ve čtvrtek není ve škole, požádá některého ze svých 

spolužáků, aby se podíval, jestli na seznamu je a daného spolužáka 

informoval. 

 S některými vyučujícími je možnost domluvit si také jiný termín pro 

dopsání testů. 

5. Charita 

 Studium Joslin, které sponzorovali studenti GTM skončilo. Joslin 

dostudovala. 

 Hledáme další charitativní aktivitu pro školu. 

 Zástupci tříd budou informovat na třídnických hodinách. 

 Návrhy z jednotlivých tříd probereme na příští schůzi SF. 

 



6. Toalety 

 Chlapci si ztěžují, že nemají na toaletách dostatek soukromí a 

žádají o instalaci zástěn na toaletách v budově D 

 K mnoha vstupním dveřím již byl namontován zavírače dveří 

(brano) 

 Pokud některý ze studentů cítí větší potřebu soukromí, může 

využít uzavíratelnou kabinu. 

7. Poslední zvonění 

 Po posledním zvonění letošní oktávy zůstal velký nepořádek – 

rozsypaná mouka, rozlitá voda, studenti měli rozházené své věci. 

 Je potřeba stanovit meze tak, aby nedocházelo k ničení majetku 

školy, přidělávání práce paní uklízečce a poškozování nebo ztrátě 

věcí studentů. Vyřeší Ondra s paní zástupkyní Dvořákou. 

Zapsala: 

L. Smolková (VP) 


