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Zápis z druhé schůze 

Dokončení studovny 

Poslední etapa tapetování ve studovně byla dokončena. Stále sháníme nábytek, který 

by nahradil některé opotřebované kusy. 

Filmový klub 

 Klub byl schválen pod podmínkou promítání pouze mládeži přístupných filmů. 

Promítání musí skončit nejpozději v 16:30 z důvodu úklidu a zamykání školy. Úkolem pro 

kulturně-propagační komisi je zařídit provoz. 

Nový web školy 

 Studentům se nelíbí přístup ze strany vedení školy, které slíbilo spuštění webu v 

případě, že do 30. 9. nebudou k novému webu připomínky ze stran kantorů. Web není stále 

spuštěn i přes to, že všechny výtky byly vyřešeny. 

Školní hřiště 

Na softbalovém hřišti ční z terénu ocelová trubka, hrozí zranění studentů při sportu. 

Po domluvě s pp. Rychtrem bude trubka odstraněna. 

V doskočišti jsou kameny, hrozí zranění při dopadu.  

„Každý učitel dá před používáním doskočiště pokyn k uhrabání, nebo sám doskočiště uhrabe. 

Tím jsou kameny odstraněny.“ 

Zahradní hadice je často natažená v prostoru, kde hrozí zakopnutí při běhání. 

Parlament navrhuje namontovat stojan na hadici.  

„Stojan nikomu nezabrání v tom, aby nechal hadici nataženou v cestě.“ 

Školní bazén 

Studenti si stěžují na stav sprch v bazénu, hlavice jsou opotřebené, mřížky v odtoku 

zrezivělé. Fény nejsou dostatečně výkonné, často funguje pouze jeden z nich. 

„Jedná se o standartní hadicové fény určené do komerčních bazénů. Jejich výkon je 

dostačující, dříve si studenti nosili fény vlastní, od toho jsme upustili. Studenti mají představu 

přepychu a nedokáží se smířit s obyčejným vybavením.“ 

„Sprchy prochází rekonstrukcí v souvislosti se zahájením bazénové sezóny v listopadu, do té 

doby je diskuze o vybavení, které je v současnosti vyměňováno bezpředmětná.“ 
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Přestávky na oběd 

Byl podán návrh o prodloužení přestávek na oběd o 10 minut. Ten byl vedením školy 

zamítnut z toho důvodu, že rozvrh je vázán na odjezdy autobusů. V souvislosti s tím se 

vedení snaží nezařazovat 9. vyučovací hodinu do rozvrhů. 

Síň slávy 

Na chodbě by se měla vytvořit „síň slávy“, do které by se zařazovaly významné osoby, 

které na našem gymnáziu studovaly. Vedení návrh kvitovalo, někteří učitelé již dříve projevili 

o síň slávy zájem. 

Seznam literatury 

Studenti by uvítali, kdyby se seznam četby k maturitě z češtiny rozšířil o novější tituly. 

Komise českého jazyka plánuje další rozšíření seznamu pro budoucí maturanty v červnu. 

V převlékárně kape topení 

V chlapecké převlékárně u tělocvičny kape na podlahu voda z topení. Problém byl 

předán k opravě panu školníkovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vytvořil Petr Šída 


