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Zá pis ze 6. schů ze SP-GV (6. 2. 2015): 

Poznámka: Nezúčastnili se zástupci 2.A bez omluvy. Za třídy 6.A, 7.A, 8.A, 4.B se zúčastnil pouze 

jeden zástupce. 

Průběh: 

1) Zahájení 

Seznámení s průběhem a účelem schůze. 

2) Z minulé schůze 

 Byly nalezeny ztracené počítačové myše 

Ztracené myše se znenadání objevily ve studovně. Pravděpodobně byly navráceny. 

 

3) Diskuze 

 Bezpečnostní certifikát školních stránek je nefunkční 

Mohlo by dojít k úniku citlivých dat. Problém se řeší s pp. Blažkem 

 

 Návrh na úpravu studovny 

Do studovny by mohl přibýt nový projektor. Vznikl projekt, jehož autorem je Petr Šída 

(2.B). Celý projekt byl posvěcen vedením pod podmínkou, že SP-GV zajistí 

nezneužitelnost veškerého přidaného zařízení. O možnostech zabezpečení a ochraně 

proti zneužití se jedná. 

 

 Knihovníci 

Vypsán konkurz na nové správce školní knihovny. Zástupci tříd byli vyzváni, aby se 

svých spolužáků zeptali, kdo by měl zájem. Vznikla i diskuze na téma neatraktivnosti 

knihovny, která je v současné době navštěvována pouze několika málo lidmi. Toto by 

se však mělo změnit, neboť dle slov pp. Zaplatílka by do knihovny měl přibýt nový 

regál, který by obsahoval tituly k povinné četbě pro maturitu, čímž by se knihovna 

měla stát více atraktivní. 

 

 Násilné otevírání zámků 

SP-GV byl informován o skutečnosti, že v oblasti šaten kolem knihovny jsou 

neznámým člověkem otevírány zámky na skříňkách. Ke ztrátě věcí zatím nedošlo, 

proto bylo pouze upozorněno vedení, které o situaci již také mělo nějaké informace. 

Pokud by začalo docházet ke ztrátám, muselo by vedení přistoupit k řešení situace. 
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 Lyžařské kurzy 

Některým studentům připadalo nefér, že náhradní lyžařské kurzy z minulého roku 

nebyly otevřeny pro všechny zájemce, ale pouze stylem „kdo dřív přijde, ten dřív 

mele“. Pan ředitel se vyjádřil tak, že kdyby zájem byl enormní, bude otevřen pro 

zájemce další kurz. Toto se však pravděpodobně nestane, neboť zájem tak vysoký 

opravdu není. Lyžařské kurzy se uskuteční prvních čtrnáct dní v březnu. 

 

 

Zápis vytvořil Michal Kosina 

 


