
Zápis č. 4/2018-2019 z jednání studentské rady konané dne 4. 12. 2018 

Schůzi řídil: Mikuláš Misterka  

Záznam jednání: 

 Organizátoři suit-up dne byli pochváleni, bohužel se tento tematický den naplánoval do 

termínu se špatným počasím, což musí vedení při plánování zohledňovat. 

 Předseda ocenil zodpovědný přístup studentů zařizujících nákup mikin, zvláště pak Dominika 

Sulka z 2. A. 

 Zástupci tříd dostali připomenutí ohledně jejich povinností ve studentské radě, zvláště 

povinnosti docházky a včasného omluvení předsedovi v případě nepřítomnosti. 

 U Vánočního koncertu nebude zkouška, aby měl organizační a technický tým více času na 

přípravu. Koncert pro NG a nejnižší ročníky VG začne druhou vyučovací hodinu, pro zbytek 

VG čtvrtou.  

 Některé třídy, které stále nedodaly veškeré údaje ohledně jejich vystoupení, byly vyzvány 

k co nejrychlejší nápravě.  

 Komunikace pro koncert bude probíhat ve dvou skupinách v aplikaci Messenger. Jedna bude 

určena pro organizační tým a druhá pro koordinaci vystoupení. Někteří členové se mohou 

vyskytnout v obou skupinách. 

 Po zkušenosti z minulého roku se 2. B připomněla povinnost úklidu tělocvičny po koncertu. 

 Studenti, kteří mají vystoupení, mají upozornit své třídní profesory na tuto skutečnost, aby se 

předešlo zbytečným nedorozuměním. 

 K Matějovi Hronkovi (septima) se hledá druhý moderátor. 

 Další tematický den, což je mikinový, dostala na starost 3. B. Pro jeho konání si vybrali datum 

19. 12. 

 Zástupcům byla nabídnuta možnost pořádání akce zvané Maraton psaní dopisů, která se 

koná po celé ČR pod záštitou Amnesty International. Hlavním tématem jsou práva žen po 

celém světě. Je nutné, aby se studenti zúčastnili dobrovolně mimo svou školní docházku. 

Zájemci se mají hlásit do 7. 12. 

 Den učitelů proběhne 28. března 

 V neděli 9. 12. se náš delegát při České středoškolské unii Matěj Mareček (sexta) zúčastní 

celorepublikového sněmu této organizace. 

 Jan Čemus (kvinta) si stěžoval na nedostatek času pro sledování své třídy v průběhu 

nedávného školního volejbalového turnaje. Cestu vidí ve zmenšení počtu povinných 

přednášek z nynějších tří na dvě. Předseda doporučil vypracovat detailní návrh řešení, který 

se poté může představit vedení školy. 

Zapsala Karolína Blechová, sexta 

  


