
             

Zápis ze zasedání Žákovské rady 

Číslo zasedání: 6 

Datum:  20.1.2016 

Program:  Projednání stanov ŽRAG 

 

• Téma:  Výtěžek z Jarmarku. 

Výtěžek: 5136 Kč 

Využití: Dle hlasování návštěvníků bude zakoupena pumpa s pitnou vodou a záchod. 

 

• Téma:  Změna stanov ŽRAG. 

Návrhy:  Změna stanov podle způsobu zvolení, článek 4.3 průběh voleb.  

Hlasování:  Změníme stanovy? Schváleno optickou většinou. 

Závěr:  Změna schválena, T. Kaňka a M. Dědek byli vybráni jako skupinka s cílem do 

příštího zasedání vypracovat vhodný návrh na změnu stanov. 

 

• Téma:  Memorandum. 

Závěr: Memorandum odročeno na příští zasedání z důvodu absence vyjádření 

pedagogické rady. 

 

• Téma:   Den otevřených dveří. 

Úkoly:  Vytvářet příjemnou atmosféru před aulou (rozestavění židlí, obecná 

výpomoc), odpovídat na dotazy, tourist guide pro rodiče. 

Diskuze: Jak zefektivnit provádění rodičů po škole? 

Závěr:  Hra lidové tvorby v mezipatrech, umístění laviček a odpadkových košů, 

propagace útulnosti knihovny, stánek ŽRAG, prohlášení v aule – sraz 16:30 ve vestibulu školy.  



 

• Téma:  Fórum - obnovení a propagace. 

Diskuze:   Jak by bylo možné propagovat fórum ve třídách?  

Hlasování:  Kdo se bude nadále starat o fórum? Optickou většinou bylo schváleno 

působení J. Uhlíře a A. Řežábkové. 

Závěr:  Všichni se budou snažit spolužáky postrčit ke kladení dotazů, nesmí jim 

zapomenout sdělit, že je to čistě anonymní. Výše dva zmínění se budou snažit upravit 

nástěnku a znovu zprovoznit fórum. 

 

• Téma:  Anketa „Trampoty na záchodech“ 

Diskuze: Studenti chtějí utěrky na ruce, vícevrstvé toaletní papíry a čisto. Konečné 

výsledky ankety budou uvedeny. 

Hlasování: Dostane M. Jirsa mandát pro jednání s vedením? Schváleno optickou 

většinou, 2 se zdrželi. 

Závěr: M. Jirsa dostal potřebný mandát a v nejbližší době očekáváme výsledky. 

• Téma:  Znečištění záchodů v prvním patře 

Diskuze:  Proč studenti ničí to, co se my (ŽRAG) snažíme zlepšit. 

Závěr: Filip Martinka pověřen, aby napsal text, který se vyvěsí na nástěnku ŽR, v němž 

bude důrazně naznačen náš nesouhlas s tím, co se stalo na záchodech v 1. patře. 

 

Úkoly do příštího zasedání: Upravit stanovy, pracovat dále na úkolech ve skupinách (automat na 

ovoce, žluté dny, prezentace výsledků ankety „Trampoty na záchodech“), Agora, Memorandum, 

knižní bazar. 
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