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Zápis z 6. schůze ze dne 4. prosince 2013 
 

1) Studovna 
SP-GV byl seznámen se stavem studovny, kdy byly odklizeny staré lavice na půdu. Do studovny přibyl druhý 

počítač. Za přispění IT komise byl ve studovně zprovozněn tisk souborů z obou počítačů na tiskárny Ineo u 

sborovny a naproti kanceláři v 1. patře. 

V případě zájmu je možno uspořádat workshop na zušlechtění židlí či studovny obecně. 

2) Školní knihovna 
SP-GV byl seznámen s výsledky ankety na téma Školní knihovna. Návštěvnost knihovny je velmi nízká, týdně 

kolem 5 studentů, drtivá většina studentů do knihovny vůbec nechodí. Z výsledků ankety vyplynulo, že někteří 

studenti nevědí, že ve škole je knihovna. 

Zástupci kulturně-propagační komise uvedli, že nízký zájem návštěvnosti knihovny je dán z důvodu úzkého 

výběru knih, mnohdy diskutabilní kvality. Věc bude pravděpodobně předána pp. Zaplatílkovi. 

Ke všemu knihovna řeší problém s nefunkčním počítačem. IT komise zajistí nový funkční počítač. 

3) Bruslení v rámci hodin tělesné výchovy 
Byla podána stížnost na pp. Rychtra, z důvodu, že si chlapci ze 7. A na začátku školního roku zaplatili 

permanentku na bruslení o hodině TV, přičemž byli na bruslích pouze 1x (stav k 4. 12. 2013). Pan profesor Rychtr, 

t. č. učitel tělesné výchovy, uvedl, že rozpis času zimního stadionu nevyhovuje rozvrhu třídy 7. A a pokusí se 

dohodnout sdílení ledové plochy se školkou, která má v této době zamluvenou ledovou plochu. Dívkám ze 7. A 

byl pp. Pivoňkovou, podle slov zástupců ze 7. A, poplatek vrácen. 

4) Chlad v dívčích šatnách na TV 
Byla podána stížnost na chlad v dívčích šatnách na TV. Věc byla předána panu řediteli, který uvedl, že je nutné 

hlídat, aby byly dveře neustále zavřené. Podle jeho slov tento problém tu je již dlouho, na vině je umístění šatny, 

kdy šatna není nijak chráněná a snadno prochladne. Uvažuje se, že se časem zazdí okno, skrz které proniká zima 

do šatny nebo se zkusí nainstalovat automatický zavírací systém na dveře, tzv. BRANO. 

5) Věšáky na ručníky 
Bylo podáno přání na instalaci věšáků na ručníky do prostoru mezi dívčí sprchy a samotný bazén. Věc byla 

předána panu řediteli a ten přislíbil instalaci nových věšáků nejen do tohoto prostoru, ale bude-li to možné, tak i 

k chlapcům. 

6) Problém s teplotou vody ve sprchách 
Byla podána stížnost na teplotu vody ve sprchách, kdy kolem 5. – 6. vyučovací hodiny teče ze sprch téměř 

studená voda a je problém se tak osprchovat poté, co studenti vylezou z bazénu. Věc byla předána panu řediteli, 

který přislíbil lepší dohled nad teplotou vody a délkou sprchování, neboť někteří studenti se sprchují příliš 

dlouho, a tak zbytečně spotřebovávají teplou vodu. 
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7) Sportovní den na ledě 
Pořadatelé této akce informovali předsednictvo SP-GV o průběhu sportovního dne. Pro studenty, kteří si 

nepřipravili žádné vystoupení, nebude zajištěn toho dne žádný náhradní program. Mají však možnost volného 

bruslení na části ledové plochy na zimním stadionu nebo se mohou dívat a fandit ostatním. Na akci nebude 

zajištěno žádné občerstvení, je zde však možnost nákupu občerstvení v automatech. Pořadatelé doporučili 

studentům se teple obléknout, zejména se to týká těch, co nebudou bruslit. Akce je rozdělena pro nižší a vyšší 

gymnázium a bude trvat dvě hodiny pro nižší ročníky a dvě pro vyšší. 

8) Fotografování 
Vedení školy informovalo předsednictvo SP-GV, že fotografování, původně naplánované na 10. 12. 2013 bude 

odloženo na leden, z důvodu absence tříd 8. A a 3. B, které v tento den jedou na přírodovědně-technickou 

exkurzi. 

9) Diskuze 
Někteří studenti si stěžovali na průběh voleb do Rady školy, kdy volební komisaři údajně nutili studenty volit. 

Volby byly tajné, a kdo neměl zájem volit, nemusel nebo mohl odevzdat prázdný hlasovací lístek. Věc byla 

přezkoumána předsednictvem SP-GV a nebyly shledány žádné závady, volby proběhly v pořádku a jsou platné. 

Studentka ze 7. A si stěžovala na nekorektní chování předsedy SP-GV. Předseda SP-GV jí upozornil na to, že se 

svou kolegyní svým jednáním na počítači porušuje školní řád. Studentka se začala nevybíravým způsobem bránit, 

a tak jí spolu s kolegyní předseda SP-GV vykázal z místnosti. Věc byla přezkoumána schůzi SP-GV a nebylo 

shledáno pochybení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: J. Benčík v. r. 

Ověřil: M. Kosina v. r. 

Ve Vrchlabí 9. prosince 2013 

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