Zápis ze zasedání Žákovské rady AG – 27. 1. 2015
Místo zasedání: učebna č. 109
Čas: 13:00 – 14:00
Přítomní: dle prezenční listiny
Program:
1. Reflexe Jarmarku
2. Plamenný proslov

REFLEXE JARMARKU
- Výstup Terezy Martinovské, která poděkovala všem zúčastněným
- Podněty z diskuze pro příští rok:
- Dojednat s radou rodičů možnost spojit Jarmark a Almary
- Větší propagace mezi rodiči a studenty
- Zamyslet se nad délkou akce
- Závěr: Povedená akce, ŽR chce v organizování Jarmarku pokračovat i v budoucnu
PLAMENNÝ PROSLOV
- Výstup Matěje Jirsy, který se vyjádřil k práci ŽR za uplynulé pololetí. Hlavní problém je, že máme
málo „hmatatelných“ výsledků a nejsme dostatečně vidět.
-Pro zlepšení situace se ŽR shodla na těchto bodech:
- ŽR musí pracovat na něčem, co pocítí i ostatní studenti. Určit menší, ale reálné cíle
(schváleno jednohlasně)
- problémy budeme na radách diskutovat společně, úkoly delegovat na nově vzniklé skupinky
(14 pro, 10 proti)
- nejpozději do jarních prázdnin musí každá skupinka splnit aspoň 1 bod svého plánu,
nejpozději do týdne začne zodpovědná osoba po konzultaci s mluvčími ŽR konkrétně jednat (22 pro,
2 proti)
ŽR si určila pro období do jarních prázdnin následující priority:
1. Memorandum pro učitele
- vytvoření seznamu, jak by si žáci představovali vzájemný vztah žáků a profesorů, co by
uvítali ve stylu výuky
- zodpovědné osoby: Julie Chlebovská, Richard Mašek
- členi týmu: Mlada Steinerová, Anna Kačurová, a další
2. Sociální zařízení + hodiny na chodbu
- zajištění závěsů ke sprchám, zamykatelné kabinky na pánských WC; hodiny na chodbu do
každého patra
- zodpovědné osoby: Adam Lovecký, Vojtěch Dynybyl
- členi týmu: Dominik Jirsa, Anežka Iblová, Lucie Čerá, a další

3. Fórum nástěnka
- vytvořit z jedné z nástěnek ŽR místo, kde budou vyvěšeny otázky a oficiální odpovědi vedení
školy
- zároveň bednička, kam budou moci studenti házet další dotazy; pověřený člen ŽR je bude
třídit
- zodpovědná osoba: Matěj Jirsa
- členi týmu: Tereza Martinovská, Štěpán Holejšovský, Jakub Kolář, Jasmina Fojtiková, Victoria
Bogatyreva, Gabriela Hevr, Magdalena Janoušková, Tomáš Kaňka

ŽR vzala v potaz návrhy na další dlouhodobé cíle:
1. Vytvoření prostor pro diskuzi mezi studenty a profesory o zkvalitnění a zatraktivnění výuky
2. Zlepšení výbavy posilovny

Zapsala: Victoria Bogatyreva
Schválil: Matěj Jirsa

