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Zápis ze 4. schůze ze dne 6. listopadu 2013 
 

1) Výběr fotografa pro focení tříd a pedagogického sboru 
SP-GV hlasoval pro fotografku Pavlu Mendřickou. (pro: 9 - schváleno) 

SP-GV hlasoval pro fotografa Jiřího Ullricha. (pro: 3 – neschváleno)  

2) Odvoz darovaného nábytku pro studovnu 
SP-GV se předběžně dohodl na termínu pro odvoz nábytku. Ve studovně by měl být nejpozději 18. listopadu. 

3) Organizační záležitosti 
Předseda SP-GV není spokojen s účastí některých členů na schůzích a na činnosti SP-GV. Podle stanov budou tito 

členové odejiti ze SP-GV a v dotčených třídách budou uskutečněny nové volby, pokud se docházka nezlepší. 

4) Činnost komisí 

a) Informačně-technologická komise 

IT-K seznámila členy SP-GV se stavem „kopírky“, kde nefunguje tisk ze školních počítačů. Správce pp. Blažek se 

problému velice intenzivně věnuje. Prosíme studenty o trpělivost a určitou shovívavost. 

b) Sportovní komise 

S-K seznámila členy SP-GV s problémem školní posilovny, kdy se nepodařilo vyjednat její otevření mimo hodiny 

tělesné výchovy. SP-GV se jednomyslně usnesl, aby posilovna byla otevřena a zároveň SP-GV pověřuje S-K , aby 

se tímto problémem nadále zabývala. 

Mimoto SP-GV pověřil S-K řešením otázky sportovního dne, který by se měl konat před začátkem vánočních 

prázdnin. Ukázalo se, že studenti jsou kuse informováni, což vede k jisté nechuti se této akce zúčastnit. 

c) Kulturně-propagační komise 

KP-K pracuje na parlamentním zpravodaji. 

5) Volby do Rady školy 
Proběhnou volby do rady školy - buď zástupce zletilých studentů, nebo jeden rodič budou zvoleni v řádném 

hlasování během třídních schůzek dne 19.11.  

SP-GV zajistí průběh voleb - obchůzku tříd s volební urnou a přípravu hlasovacích lístků.  

6) Diskuze 
Zástupci některých tříd si stěžovali na přístup a výuku pp. Jonové. Zástupce za profesory SP-GV seznámil členy 

SP-GV s výsledkem provedené hospitace, kde ze strany inspekce nebyly shledány žádné problémy. Tato otázka se 

bude dále řešit, poněvadž zástupci oněch tříd jsou jiného názoru. 

Zástupci třídy 3. A přišli s požadavkem na obnovení projektu „Školní trička“, neboť celá třída má zájem o školní 

trička. Předseda SP-GV vyslovil negativní stanovisko s odůvodněním, že 31 zájemců je málo (cca 10% ze všech 

studentů). 
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Zapsal: J. Benčík v. r. 

Ověřil: J. Bareš v. r.  

Ve Vrchlabí 8. listopadu 2013 

Jan Benčík v. r. Michal Kosina v. r. Martin Řehořek v. r.  Jaroslav Bareš v. r. 

předseda SP-GV 1. místopředseda SP-GV místopředseda SP-GV  zástupce za profesory SP-GV 


