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Zápis z druhé schůze 

Vánoční besídka 

Po škole se začalo proslýchat, že maturanti se neúčastní vánoční besídky, je tato 

zpráva pravdivá? 

Ne, nic takového nikdy ze strany učitelů řečeno nebylo, zpráva pravdivá není. Maturanti si 

mohou nacvičit vystoupení tak, jako jiné ročníky a na besídce vystupovat. 

Toalety 

 Studenti by uvítali změnu vůně mýdla, více ručníků (při současném počtu jsou ručníky 

mokré už v polovině dne) a WC naproti učebně č. 18 protéká. 

Mýdlo s jinou vůní koupíme, až spotřebujeme stávající zásoby. WC je v současné době mimo 

provoz a bude opraveno. Zdvojnásobení ručníků bude znamenat dvojnásobné praní, takže je 

věc potřeba prodiskutovat s paní uklízečkou. 

Topení ve škole 

Studenti si stěžují na nízké teploty v některých učebnách a ve studovně, v jiných jsou 

teploty naopak vyšší. V některých učebnách se ztratily teploměry. 

Problém byl sdělen panu školníkovi, pokusí se nastavit topení tak, aby bylo ve studených 

učebnách tepleji. Se ztrátou teploměrů nemá vedení školy nic společného. 

Podivné pachy v některých učebnách 

Studenti si stěžují, že v některých učebnách nepravidelně cítí podivné pachy. 

Vedení školy nic nezaznamenalo. Pokud se zápach objevuje nepravidelně, je potřeba situaci 

ohlásit učiteli ihned, aby bylo možné zápach vystopovat. 

Fronty v jídelně na Slovanské 

Změny rozvrhů hodin, které byly provedeny na žádost vedení jídelny na Slovanské, 

podle žáků téměř nic nevyřešily. Mnohem horší je situace v pátek. Často si není kam 

sednout. 

Problémem je nízká kapacita jídelny na Slovanské. Páteční situace je nyní řešena tak, že 

pokud odpadne nějaké třídě hodina během týdne, je na její místo přesunuta šestá páteční 

hodina, aby nešla celá škola na oběd hromadně. Dalším řešením by mohlo být zkrácení 

přestávky některým třídám mezi 5. a 6. hodinou na 5 minut.  
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Nápoje v jídelně na Slovanské 

V poslední půlhodině obědů často v jídelně chybí neslazené nápoje, nebo nápoje 

obecně. Tento problém již byl několikrát s vedením jídelny ze strany školy diskutován. 

Vedení školy doporučuje SP-GV napsat otevřený dopis adresovaný vedení jídelny. 

Výlety na Kantorku bez učitelů 

Je možné, aby skupinky studentů pod dozorem plnoleté osoby, jezdily v tomto 

školním roce na Kantorku bez učitelského dozoru? Studenti nabízí výměnou práce, jako např. 

štípání dříví, či drobné opravy. 

Třídní výlety na Kantorku s doprovodem učitelů jsou možné, bez dozoru učitelů letos nic 

podobného neplánujeme, vedení školy s tím nemá dobré zkušenosti. Na Kantorce jsou 

všechny potřebné práce, jako je štípání dřeva, hotové. Případné úpravy by bylo potřeba 

provést spíše řemeslníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vytvořil Petr Šída 


