
Zá pis z 8. schů ze SP-GV (24. 4. 2015): 

Poznámka: Nezúčastnili se zástupci 1.A a 4.B bez omluvy. Za třídu 4.A se zúčastnil pouze jeden zástupce. 

Průběh: 

1) Zahájení 

Seznámení s průběhem a účelem schůze. 

2) Z minulé schůze 

 Seznam četby k maturitě 

Nedostačující seznam literatury k maturitě z češtiny bude rozšířen o další tituly během letních 

prázdnin. 

 Rekonstrukce šaten 

Plánovaná rekonstrukce šaten by měla proběhnout během následujících dvou let. Bude 

skryto potrubí, vyměněno osvětlení (nově přibyde pohybové čidlo), skříňky budou opraveny, 

pokud zbydou finance, budou nakoupeny nové. 

 Školní výlety 

Vícedenní školní výlety byly až do odvolání zrušeny z důvodu nedostatku financí na platy 

pracovníků školy. 

 Nový školní web 

Práce na novém školním webu ještě nezačaly, přestože návrh byl podán začátkem ledna. 

Web má být hotový koncem prázdnin. Vedení školy stále pracuje na rozmístění navigačního 

menu, reálné spuštění webu by mělo proběhnout na začátku září. 

 Žvýkačky pod lavicemi 

Žvýkačky a bonbony jsou nalepeny na nábytku. Studentka ze 3.A si žvýkačkou nalepenou na 

opěradle židle poničila tričko. Parlament navrhuje vyčistit lavice, a to studenty pod vedením 

třídních učitelů. Problém bude projednán na poradě (30. 4.) 

 

3) Diskuze 

 Úpravy ve studovně 

Projektor je připraven, čeká se na montáž držáku panem školníkem. 

Tapety jsou nakoupeny, hledají se dobrovolníci na práce s jejich přilepením, které proběhnou 

za dva týdny, zájemci se můžou hlásit u pp. Bareše. 

 Sportovní den 

Studentům se nelíbí dosavadní organizace sportovních dnů, proto by si chtěli zvolit sportovní 

hry sami. Po domluvě s vedením školy jsme dospěli k rozhodnutí, že nejlepším řešením je 

dotazník, který je úkolem pro sportovní komisi. 



 Třídní fotografie 

13. 5. proběhne třídní focení, maturanti se musí mezi sebou dohodnout a oznámit zájem 

zástupci ředitele školy. 

 Informace o maturitách 

Informace o maturitách jsou dle studentů nedostačující, studentům se nelíbí přístup vedení 

školy. Maturantům byly oznámeny potřebné pomůcky k státním maturitním zkouškám pouze 

1 den předem, rozpis studentů u maturit nebyl včas vyvěšen, pozvánky k maturitním 

zkouškám přišly až po termínu zkoušek, rozpis ještě není vyvěšen. 

Vedení školy stále neví, kdo bude maturovat, proto nebyl rozpis vyvěšen, ten bude k dispozici 

od úterý 5. 5., seznam pomůcek byl studentům hromadně odeslán e-mailem, každý učitel si 

může pomůcky přidat do seznamu individuálně. 

 Výběr seminářů 

Škola nabízí nedostatečný výběr dvouletých seminářů, pro příští školní rok byly otevřeny 

pouze tři (matematický, biologický, filosofický). Všichni studenti, kteří chtějí studovat 

humanitně zaměřené vysoké školy, nemají možnost výběru semináře. I přes zájem jak ze 

strany studentů, tak i ze strany pedagogů, nebyl dějepisný seminář letos otevřen, jedná se o 

další z mnoha úsporných opatření. Bohužel není v možnostech filosofického semináře (jako 

jediného humanitně zaměřeného) nabídnout takovou kapacitu míst.  

Nabídka jednoletých seminářů je také nedostatečná, i přes vysoký zájem z řad studentů 

nebyl pro letošní školní rok otevřen seminář informatiky kvůli nedostatečnému zájmu, 

minimální počet zájemců byl stanoven na 14 lidí. 

 Připojení studovny k síti 

Připojení studovny k síti bylo dlouhodobě nefunkční, problém byl několik dní po schůzi 

vyřešen, tisk z jednoho PC je zajištěn, z druhého bude zajištěn v řádu několika týdnů. 

 Šatny u tělocvičen 

Šatny u tělocvičen a jejich sociální zařízení jsou nedostatečně vybaveny, v šatnách dívek není 

zrcadlo (škola slíbila nové), nedovírají se dveře od WC (bude opraveno), v umývárnách 

chlapců často není mýdlo, v obou umývárnách chybí čisté ručníky (budou doplněny). 

 Nové hodnocení maturit 

Studentům bylo nedostatečně vysvětleno hodnocení u maturit, vznikla spousta dohadů. Zítra 

bude znovu vysvětleno (30. 4.) 

 

4) Závěr 

Poděkování za účast a ukončení schůze.  

 

 

Zápis vytvořil Petr Šída 


