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Zápis ze 7. schůze ze dne 16. ledna 2014 

1) Bilance minulého kalendářního roku 
Předseda SP-GV zbilancoval minulý kalendářní rok. 

Na přelomu května a června proběhl na naší škole první celoplošný průzkum mezi studenty ohledně školních 

výletů. Otázka školních výletů však vyřešena zatím nebyla, vyřešení  bylo odloženo na konec ledna na základě 

dohody předsednictva SP-GV s vedením školy. 

SP-GV se podařilo zprovoznit studovnu, kde byla přes hlavní prázdniny vyměněna okna, bylo vymalováno, na 

přelomu září/října vyměněny lampy, v listopadu pak přivezen nábytek a kompletně zprovozněny dva osobní 

počítače. 

V prosinci proběhl zimní sportovní den, kdy se SP-GV podílel na ukončení šíření různých polopravd a kusých 

informací, které měly za následek téměř nulového zájmu studentů se této akce zúčastnit. Sportovní den nakonec 

proběhl v pořádku, studenti byli s jeho organizací i průběhem spokojeni. 

2) Plíseň za skříňkami třídy 3. B 
SP-GV byl seznámen s problémem plísně za některými skříňkami třídy 3. B, kdy v tělocvičně prasklo topení a 

prosakující voda napadla stěnu právě mezi skříňkami a tělocvičnou. Pan školník ošetřil stěnu dezinfekčním 

přípravkem proti plísním, nicméně razantnější změny jsme se nedočkali. Pravděpodobně bude nutné seškrabat 

omítku z obou stran a nanést novou s chlorovým vápnem. 

3) Neprofesionální jednání Mgr. Kamily Jonové 
Byla podána stížnost na Mgr. Kamilu Jonovou kvůli jejímu neprofesionálnímu jednání se studenty našeho 

gymnázia. Studenti si stěžují na její styl výuky, špatnou komunikaci a neférové jednání. Tento problém SP-GV 

předá panu řediteli k vyřešení. O průběhu a výsledcích jednání vás budeme postupně s odstupem času 

informovat. 

4) Činnost komisí 
Žádné nové zprávy, komise se od posledního jednání s žádným problémem nezabývaly.  

5) Diskuze 
Žádné příspěvky. 

 

Zapsal: J. Benčík v. r. 

Ověřil: M. Řehořek v. r. 
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