
            

Zápis ze zasedání Žákovské rady

Číslo zasedání: 3

Datum:  22.10.2015

Program: 

prezentace návrhů z předchozího zasedání
rozdělení funkcí

1.       Téma: Automaty na ovoce – Easy snack, umístění v mezipatře

Diskuze:  Lze umístit automat na chodbu (požární opatření)? Ovlivnění využití 
ostatních automatů? (Bude firma potřebovat finance na udržování automatu?)  

Hlasování: Chceme pokračovat v úsilí umístění automatu na ovoce ve škole?

Závěr:  Schváleno, 28 pro, 0 proti

2.       Téma:  Problémy na toaletách – uspořádání ankety

Diskuze:  Problémy na toaletách 

Hlasování:  -

Závěr:  -, bude vytvořena anketa

3.       Téma:  Hodiny na chodbách

Diskuze: Hodiny na každé chodbě – velké, s vteřinovou ručičkou, + u vchodu ke 
KDM, velké místo malých u vrátnice a dole u skřínek

Hlasování: Chceme prezentovat návrh na umístění hodin vedení?

Závěr: Schváleno, 27 pro, 2 se zdrželi, 0 proti



4.       Téma: Kolik studentů se bude účastnit Jarmarku? 

Diskuze:  Jak motivovat?

Hlasování:  Budeme pořádat Jarmark?

Závěr:  Schváleno, 22 pro, 3 se zdrželi, 0 proti

Hlasování:  Kdo se chce podílet? 

Závěr:  Zápis členů organizačního týmu, hlavní organizátor Tereza Martinovská

5.       Téma:  Zlatý Ámos

Diskuze: Zlatý Ámos – příjem přihlášek do konce prosince – zvážit návrhy (ve 
všech ročnících), převezme ŽRAG záštitu?

Hlasování:  -

Závěr:  -

6.       Téma: Memorandum

 Diskuze:  Memorandum = text + příloha – základní význam memoranda

je nutná příloha? 
rozdělit bod 5.), zahrnout problémy zapojení osobního života 

do výuky
bod 2.) a 4.) jsou si podobné -> reformulace
 pokud učitel poruší školní řád, jde o stejný prohřešek, jako když 

tak učiní student?
více pravidel pro studenty?
povede opravdu ke zlepšení vztahů, nebo je moc drzé?
reformulace některých pasáží 

Hlasování 1: Schváleno Má být zrušena příloha jako taková a být zahrnuta do 
memoranda?

                            Závěr 1: 23 pro, 2 se zdrželi, 0 proti

                            Hlasování 2:  Má skupina pro sestavení memoranda mandát na úpravu?          

                            Závěr 2: Schváleno, 23 pro, 1 se zdržel, 1 proti



Úkoly do příštího zasedání:

  vytvořit nástěnku
  upravit memorandum
  Jarmark

Autor zápisu  : Magdalena Zocherová


