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Zápis z 2. schůze ze dne 9. října 2013 
 

1) Volba kandidátů zletilých zástupců za studenty do Rady školy 
SP-GV nenavrhl žádného vhodného kandidáta za studenty do Rady školy, a proto tento bod schůze přesunul na 

příští schůzi SP-GV. (pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno) 

2) Zřízení finančně-hospodářské komise a volba jejího předsedy 
SP-GV zřídil finančně-hospodářskou komisi. (pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno) 

Za jejího předsedu SP-GV zvolil J. Benčíka (pro: 12 - schváleno) 

3) Zřízení informačně-technologické komise a volba jejího předsedy 
SP-GV zřídil informačně-technologickou komisi. (pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno) 

Za jejího předsedu SP-GV zvolil M. Řehořka. (pro: 14 - schváleno) 

4) Zřízení sportovní komise a volba jejího předsedy 
SP-GV zřídil sportovní komisi. (pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno) 

Za její předsedkyni SP-GV zvolil K. Petříkovou. (pro: 14 - schváleno) 

5) Zřízení kulturně-propagační komise a volba jejího předsedy 
SP-GV zřídil kulturně-propagační komisi. (pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 - schváleno) 

Za jejího předsedu SP-GV zvolil M. Kosinu. (pro: 14 - schváleno) 

6) Stav studovny 
SP-GV byl seznámen se stavem studovny. Ve studovně od posledního jednání bylo částečně nainstalováno 

osvětlení (3 lampy), byla částečně zakryta nevzhledná boční stěna batikovaným prostěradlem a též zde byla 

dodána zeleň. 

Stále je problém s úklidem, proto zástupce za profesory informuje sekretariát školy, aby pověřil uklízečku zde 

uklízet. Též je nutné vyřešit problém s odpadkovým košem, který ve studovně ještě chybí. 

Do studovny bude v brzké době přivezen nábytek, poskytnutý Městským úřadem Vrchlabí. Konkrétně se jedná o 

dva psací stoly, dále stůl k počítači, dvě klekačky k počítači a skříň. 

7) Stav „kopírky“ u sborovny 
SP-GV byl seznámen se stavem multifunkčního tiskového zařízení „Ineo“ u sborovny, kde jsou technické potíže – 

nejde kopírovat, tisknout ani skenovat z důvodu poruchy ověřovacího aparátu SafeQ. Správce sítě pp. Blažek 

v brzké době začne tento problém řešit. 
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8) Školní síť 
SP-GV byl seznámen s problémem se školní sítí, která byla infikována a následek této infekce pravděpodobně 

způsobil i poruchu školní Wi-Fi sítě, skrz kterou se v současné době nelze připojit k internetu. Zástupci SP-GV byli 

pp. Blažkem a J. Benčíkem poučeni o bezpečnosti a informují své spolužáky o tomto problému, aby dbali zvýšené 

opatrnosti při používání vyměnitelných médií a připojování svých zařízení do školní Wi-Fi sítě. Správce sítě pp. 

Blažek se řešením tohoto problému velmi intenzivně věnuje. 

9) Různé 
SP-GV byl pp. Blažkem poučen ohledně financování některých projektů na škole. 

Byl zde pronesen návrh zřídit fond SP-GV, kam by studenti přispívali na provoz či vybavení studovny. Finanční 

komise zřízení fondu nedoporučila. 

Zástupci některých tříd si stěžovali na projekt „Školní trička“, který zde v loňském školním roce proběhl. Vadil jim 

zejména grafický návrh triček. SP-GV v letošním školním roce s tímto projektem nepočítá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: M. Řehořek v. r. 

Ověřil: J. Benčík v. r. 

Ve Vrchlabí 9. října 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 


