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Zápis ze třetí schůze
Školní bazén
Dívky si stěžují na stav fénů u šaten bazénu, u některých jsou utržené hadice.
V dívčích šatnách byla v loňském roce lavička navíc, letos se na sebe musí mačkat.
Fény byly zkontrolovány panem školníkem a žádné defekty se neprojevily, celkový počet
laviček se nezměnil, do dámských šaten byla dána jedna lavička z šaten pánských.

Pronájem školních prostor
Studenti se při svých nápadech na zlepšení školy občas setkávají s argumentem, že
škola nemá dostatek financí. Studenti vyšších ročníků přišli s návrhem pronajímat školní
prostory (hřiště, tělocvična, IT učebna) v dobách mimo vyučování.
Školní hřiště je v sezóně pronajímáno volejbalistům, tělocvična se také pronajímá. Bazén se
pronajímat nemůže, protože hygienické normy pro plaveckou učebnu a bazén pro veřejnost
se liší.

Vytápění gymnázia
Studentům je ve škole chladno, mají zakázáno nosit si bundy a kabáty do hodin.
Některým učitelům vadí čisté tenisky a dožadují se pantoflů jako přezuvek. O třídních
schůzkách bylo tepleji, jde o záměr?
Se zahájením sezóny bazénu se ve škole topí bez přerušení. Uhlídat, jestli se v učebnách
nevětrá příliš, je nad naše možnosti. Ve školním řádu nejsou definovány přezuvky.

Dámské sociální zařízení
Na dámských sociálkách naproti učebně č. 18 protéká WC, na podlaze je louže. Pan
školník byl o problému informován a slíbil, že sociální zařízení opraví.

Organizace sportovního dne
Studenti se zajímají o informace ohledně zimního sportovního dne a jeho organizace.

Topení v pánských šatnách
Topení v šatnách u tělocvičny stále teče, pan školník topení zkoušel dotahovat, ale problém
se nevyřešil.
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Výzdoba učebny č. 6
Paní profesorka Jüptnerová by chtěla vyzdobit učebnu č. 6 německými citáty. Nedávno se ve
třídě malovalo, ale stará výzdoba ve třídě zůstala. Akce se po domluvě s paní profesorkou ujme pan
profesor Salvet za předpokladu, že se najde dostatek studentů, kteří se budou ochotni zapojit.
Vedení školy se nápadu nebrání. To, že ve třídě zůstala stará výzdoba, není vinou malířů. Paní
profesorka bohužel nepřišla s nápadem včas, Třída už byla v tu dobu vymalovaná.

Spolupráce školy
Studenti by uvítali větší spolupráci školy s veřejností, městem a místními firmami.
Škola má nabídku na spolupráci s firmou NKT Cables, po exkurzi se rozhodne, jestli bude další
spolupráce pro gymnázium přínosná. S Krkonošským parkem gymnázium spolupracuje. Spolupráce
s firmou Škoda auto se neočekává, protože mladoboleslavská automobilka má vlastní střední školu,
se kterou spolupracuje. Co se týče větší spolupráce s městem rámci kultury, není ze strany školy
zájem, ve Vrchlabí jsou jiné instituce, které mohou studenti využít.

Prosba o úklid studovny
Studenti prosí o častější úklid ve studovně.

