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Zápis z 10. schůze ze dne 3. dubna 2014 

1) Charitativní akce – výběr peněz 
Zástupce za profesory požádal členy SP-GV, kteří ještě neodevzdali vybrané peníze, aby tak učinili nejdéle do 

pátku 11. dubna 2014. Jinak poděkoval všem dárcům a také členům SP-GV, kteří se této akce zúčastnili. 

2) Studovna 
Místopředseda SP-GV vyjádřil nespokojenost s chováním některých studentů ve studovně, kteří se 

nehospodárně chovají k majetku ve studovně (byla poškozena jedna klekací židle) a dělají výtržnosti. Týká se to 

zejména tříd 3. A a 5. A. SP-GV žádá všechny studenty, aby se ve studovně chovali slušně. 

Předseda SP-GV v rámci tohoto bodu žádal SP-GV o odstranění tabule ze studovny, neboť křídový prach zanáší 

chlazení počítače, což vede k jeho přehřívání, a tím zpomalení a zkrácení životnosti. Vzhledem k faktu, že ve 

studovně jsou nové počítače, vznikla by škoda většího číselného řádu. 

1. místopředseda SP-GV namítl, že ve studovně občas probíhá doučování, tak by bylo vhodné, aby tam tabule 

byla, proto navrhnul přesun dozadu. Nicméně předseda SP-GV mu odvětil, že odpoledne je řada učeben volných 

a zamykají se až kolem 15:30. Místopředseda SP-GV přišel s kompromisní myšlenkou nákupu bílé tabule na fixy, 

jako je například v učebně 5. Diskuze o tabuli ve studovně z důvodu nedostatku času byla přesunuta na další 

schůzi. 

3) Činnost komisí 

a) Informačně-technologická komise 

Předseda IT komise informoval členy SP-GV o stavu učebny 7, kdy je připravena do ostrého provozu. 

b) Kulturně-propagační komise 

Předseda KP komise uvedl, že KP komise pracuje na informačním zpravodaji a mělo by být do konce dubna 

vydáno další číslo. Studenti se mohou těšit na rozhovory nejen se současnými studenty gymnázia. 

c) Finanční komise 

Předseda FK informoval, že na účtu SP-GV je 1500 Kč. V brzké době budou za tyto peníze opraveny židle ve 

studovně. Další výdaje jdou na tisk občasníku a dalších materiálů SP-GV. SP-GV v současné době hospodaří 

s přebytkovým rozpočtem. 

4) Diskuze 
Zástupkyně za 2. B podala stížnost na nefunkční zabezpečení kolárny, kde nelze čipem chráněná vrata zavřít. To 

zvyšuje riziko krádeže jízdních kol zde uložených. Tato záležitost byla předána panu školníkovi. 

 

Zapsal: J. Benčík v. r. 

Ověřil: M. Řehořek v. r. 
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Ve Vrchlabí 23. března 2014 
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