
             

Zápis ze zasedání Žákovské rady 

Číslo zasedání: 7 

Datum:  3.2.2016 

Program:  plán pro následující pololetí 

 

• Téma:   Dopis Filipa Martinky pro studenty za ŽRAG (kvůli vandalismuu v 1. patře) 

Diskuze:   Vyškrtnutí části deprimující studenty 

Hlasování:  4 varianty textu 

  varianta 1 – pro: 1, varianta 2 – pro: 8, varianta 3 – pro: 6, varianta 4 – pro: 0, zdrželi 

se: 3 

Závěr: Byla schválena druhá varianta, která se co nejdříve objeví v tištěné podobě na 

nástěnce ŽR. 

 

• Téma:  Průzkum školních toalet Matěje Jirsy a jeho týmu 

Výsledky:  Studentům vadí nečistota, nekomfortnost a nedostatek soukromí  

Řešení:   Vašek Santolík se postará o propagaci čistých záchodů mezi studenty, dále 

se s vedením budou řešit vícevrstevné utěrky, soukromí (zavíráky na dveře   

Hlasování: Má Matěj Jirsa mandát pro další práci? Schváleno optickou většinou. 

Závěr:  Skupinka bude nadále pokračovat ve své práci. 

 

• Téma:   Automat na ovoce 

Výsledek:  Automat na ovoce na naší škole není možný.  

Hlasování:  Uzavřeme tento projekt? Schváleno optickou většinou. 

Závěr: Projekt zrušen. 

 



• Téma:  Změna stanov 

Závěr:  Odročeno z důvodu nepřítomnosti T. Kaňky a M. Dědka. 

 

• Téma:   Manuál žlutých dnů 

Výsledky:  Třída má nárok na 5+5 akcí (učitel rozhoduje po dohodě s žáky!!!) a na tzv. 

žluté dny, o kterých rozhoduje třída sama mimo povolené akce, ale musí si sehnat dozor.  

Diskuze:  Jak budeme manuál prezentovat žákům?  

Závěr:  Bude vypracován manuál pro žáky, aby neměli ve žlutých dnech zmatek. Bude 

dán vedení ke schválení. 

 

• Téma:  Knižní bazar – A. Sálová, T. Martinovská 

Závěr: Odročeno z důvodu jejich nepřítomnosti. 

 

• Téma:  Fórum – J. Uhlíř 

Výsledky: Proběhlo hlášení ve školním rozhlase, které mělo povzbudit studenty 

k pokládání dotazů, byla upravena nástěnka.  

Diskuze: Vytvoříme motivační plakáty?   

Závěr: J. Uhlíř a A. Řežábková budou pokračovat ve své činnosti. Plakáty se vyvěšovat 

nebudou. 

• Téma:  Zhodnocení Dnu otevřených dveří 

Závěr: Den otevřených dveří proběhl dobře, vcelku hojná účast z řad ŽR. 

• Téma:  Memorandum 

Diskuze:  Jak budeme memorandum publikovat?  

Závěr: Publikace proběhne dle vyjádření pedagogické rady a možností skupinky pro 

jeho publikaci. 

 

Úkoly do příštího zasedání:  pokračovat v dosavadní práci, dokončit průzkum Trampoty na 

záchodech, pokročit v publikaci Memoranda 

 

 



Autor zápisu:  Magdalena Zocherová, Anna Kačurová 

 


