
Zápis ze zasedání Žákovské rady 17. 3. 2015

Místo zasedání: učebna č. 105
Čas: 12:05 - 13:45
Přítomní: Sára Navarová (1.A), Štěpán Holejšovský a Vendula Čuchalová (1.B), Klára Polišenská 
(1.C), Jakub Kolář a Julie Baboráková (2.B), Magdalena Janoušková a Tomáš Kaňka (3.A), Klára 
Lopuchovská (3.B), Šimon Mlček (4.A), Dominik Jirsa a Gabriel Hévr (4.B), Richard Mašek a 
Vojtěch Dynybyl (5.A), Markéta Reichelová a Jasmína Fojtíková (5.B), Tereza Martinovská (6.A), 
Mlada Steinerová a Sára Zubinová (6.B), Václav Santolík a Matěj Jirsa (7.A), Adam Lovecký (7.B),
Julie Chlebovská (8.B).

Program: 1. Reflexe - co jsme od minulého zasedání dokázali/nedokázali
2. Prezentace dosažených výsledků 
3. Nové úkoly a cíle

Reflexe - co jsme od minulého zasedání dokázali/nedokázali
• Matěj Jirsa oznámil Žákovské radě, že řediel vyhověl podnětu ŽR a zajistil doplnění závěsu 

do sprch u velké šatny a doplnění zámků na pánské záchody. Hodiny na chodbách budou již 
brzy. 

• Memorandum: 
◦ Julie Chlebovská (8.B) rezignovala na post vedoucí skupiny Memorandum, nahradí ji 

Richard Mašek (5.A). 
◦ Richard Mašek přednesl Žákovské radě dosavadní podobu memoranda - cílem je 

vytvořit jednoduchou listinu, která bude zestručňovat a interpretovat pravidla školního 
řádu a bude všem na očích. 

◦ Žákovská rada se shodla na nezveřejnění provizorního dokumentu z důvodu obav z 
předčasných reakcí.

◦ Žákovská rada nechce memorandum prezentovat jako „pravidla pro učitele“, nýbrž jako 
zdůraznění již existujících pravidel. Chceme, aby s finální podobou byli učitelé i žáci 
obeznámeni jako s listinou pravidel, jejichž porušení lze dle již fungujících dokumentů 
trestat.

◦ Žákovská rada chce nadále ponechat memorandum v rukou týmu s tím, že členové ŽR si
text memoranda přečtou a popřípadě zašlou připomínky, nápady nebo otázky Richardu 
Maškovi. 

• Forum nástěnka: 
◦ Jakub Kolář s Terezou Martinovskou vytvořili nástěnku, která je umístěna druhém patře.

V případě, že to nebude možné, odhlasovala si ŽR nástěnku v prvním patře. (13 hlasů 
pro první patro, 9 pro třetí patro.)

◦ To, že Forum nástěnka je v provozu, je třeba šířit, především pak, že se žáci nemají 
obávat pokládat otázky. 

Prezentace dosažených výsledků
• Žákovská rada dosáhla určitých výsledků, ale chceme, aby se o tom dozvěděla i veřejnost. 
• Shodli jsme se na následujících prostředcích: rozhlásit rozhlasem (Matěj Jirsa, Richard 

Mašek, Tomáš Kaňka), prezentovat nástěnkou (nástěnkářky), skrze web školy (lépe 
vytvořit sekci Žákovské rady na stránkách školy - mluvčí ŽR), na třídnických hodinách 
(žáci nižšího stupně gymnázia), přes facebook (mluvčí ŽR, Adam Lovecký), skrz školní 
časopis Agónie (Sára Zubinová).

• Do příštího úterý (24.3.) se začne s propagací (19 pro, 3 proti --> kvinta z důvodu 
lyžařského kursu má termín posunutý do pátku 27. 3.)



Nové podněty a cíle 
• Především pro skupinu zabývající se vybavením školy pod vedením Adama Loveckého.
• Návrhy členů ŽR: Dvorek školy, záclony do tříd, dvouvrstvé toaletní papíry, doplnění 

chybějících projektorů, napravení nefunkčních rozhlasů (504 a 108), chybějící skříně ve 
třídách, chybějící kliky na oknech, chybějící utěrky na záchodech. 

• Žákovská rada vyhodnotila jako své priority: 
◦ Doplnit záclony do tříd - především tam, kde jsou projektory (10 pro, 12 se zdržuje).
◦ Papírové ručníky na záchodech - právě chybějící ručníky mají možná za následek 

nadměrné spotřebovávání toaletního papíru.
◦ Dvouvrstvý toaletní papír na záchody. (16 pro, 1 proti, 5 se zdrželo)

Na podání prioritních podnětů vedení školy si dává ŽR limit tří týdnů, tedy do velikonočních 
prázdnin (18 pro, 4 se zdrželi). 

Zapsala: Tereza Martinovská


