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I. Žákovská rada pro rok 2015/2016

Jedním z hlavních cílů Žákovské rady v tomto školním roce bylo obnovit důvěru 
studentů v tuto instituci a rehabilitovat vztahy mezi ŽR a pedagogickým sborem. 
Proto jsme letos od počátku dávali velký důraz na informace – snažili jsme se 
tvořit přehledné a kompletní protokoly z jednání, informovat o organizaci ŽR, 
jednat přímo se studenty. Pro co největší transparentnost jsme několikrát pozvali 
studenty i profesory na naše jednání, aby vypovídali o nějakém konkrétním 
problému, jehož byli aktérem. Nabídli jsme dvakrát i účast našich zástupců na 
schůzi učitelů. Snažili jsme se všemi těmito prostředky zabránit informačnímu 
šumu a předávat informace o naší činnosti všem lidem, kteří si zvolili svoje 
reprezentanty pro Žákovskou radu.

Žákovská rada se dále snažila dostát reálně svému úkolu jediné instituce 
zastupující přímo studenty. K této povinnosti v první řadě patří vyjádření práce 
studentů skrze organizaci a podporu různých akcí. Žákovská rada proto podpořila 
v letošním roce několik přednášek a programů. Přímo pak organizovala nebo se 
podílela na organizaci zásadních počinů letošního roku – setkání s piloty U.S. Air 
Force v červnu 2016 a účast AG v pořadu České televize Fokus Václava Moravce, 
také v červnu tohoto roku. Těmito činnostmi Žákovská rada vyjadřuje i společné 
odhodlání a přesvědčení řady studentů.

II. Struktura 

Obě dvě pololetí byla Žákovská rada striktně dělena do několika tématických 
skupin. Šéf každé skupiny přednesl na každém zasedání ŽR výsledky práce svojí 
skupiny. Na základě debaty a hlasování ŽR byly jednotlivé skupiny měněny, 
vytvářeny a rušeny.

Mluvčími ŽR byli v září 2015 zvoleni za vyšší gymnázium Richard Mašek a 
Vojtěch Dynybyl, za nižší gymnázium Jan Sobota. V únoru byla na místo Vojtěcha 
Dynybyla zvolena Magdalena Zocherová.

Pro vnitřní funkce byly stanoveny následující skupiny:

1.) Protokoly z jednání
A. Kačurová

2.) Nástěnka ŽR 
J. Uhlíř, A. Řežábková

3.) PR
J. Uhlíř, A. Řežábková



III. Agenda ŽR pro první a druhé pololetí

V prvním pololetí se ŽR věnovala v zásadě třem problémům:

 vztahy profesorů a studentů 
 vybavení školy
 školní akce

Skupina pro školní akce měla jako hlavní úkol organizaci vánočního Jarmarku. 
Ten se letos opět uskutečnil, proběhl podle plánu a výtěžek z něj byl po hlasování 
ŽR věnován nákupu věcí pro chudé africké rodiny. Jeden z návrhů požadoval 
věnování celého finančního obnosu na nákup materiálu vojákům ukrajinské 
armády, kteří bojují na východě země proti Rusům a separatistům, avšak návrh byl
zamítnut v hlasování.

***

V druhém pololetí byla činnost skupin více specifikována a vzniklo tedy více 
skupin, aby bylo možné pokrýt větší spektrum problémů:

 vybavení – závěsy ve třídách
M. Steinerová

 vybavení – odpadkové koše
F. Martinka

 vybavení – školní software, výběrové řízení na nové kopírky
D. Jirsa

 vybavení – toalety
M. Jirsa 

 vandalismus; PC klubovna
T. Kaňka

 Forum AG
J. Uhlíř

 Práva studentů a vztahy studentů a profesorů
R. Mašek

Kromě skupin byla zahájena práce na několika speciálních projektech, na jejichž 
organizaci se podílejí primárně mluvčí a několik dobrovolníků. Takové projekty 
vznikají z iniciativy mluvčích a Žákovská rada je seznámena s jejich konceptem a 
následně o takových projektech hlasuje. 



IV. Úspěšné a zamítnuté projekty za šk. rok 2015/2016

Žákovská rada a její tématické skupiny pracovaly v uplynulém roce na mnoha 
projektech a návrzích. Všechny uzavřené i rozpracované projekty byly projednány 
na jednom nebo více zasedáních Žákovské rady a prošly hlasováním.

Jednotlivým skupinám se podařilo dokončit následující projekty:
 Skupina pro vybavení:

- hodiny na chodbách
- zámky na toaletách
- průzkum a návrhy pro rekonstrukci toalet

 Skupina pro školní akce (pouze první pololetí)
- organizace vánočního jarmarku

 Forum AG
- obnovení možnosti přímých dotazů na vedení školy

 IT
- podněty pro výběrové řízení na nové kopírky

 Práva studentů
- dokončení textu Memoranda vzájemného respektu a projednání textu 

s učiteli

Během školního roku ŽR projednávala také několik projektů, které později 
zamítla, nebo byly neúspěšné:

 automat na ovoce
 organizace více školních aktivit pro všechny třídy

Mluvčí ŽR pracovali také na několika zvláštních projektech, které ŽR po návrhu 
mluvčích schválila v hlasování. V červnu 2016 se podařilo dokončit dva zásadní 
projekty. Byly to:

 účast AG na vysílání pořadu ČT „Fokus Václava Moravce“
 setkání s piloty U.S. Air Force z Barksdale v Louisianě, kteří využili možnosti 

prohlídky školou a poté debatovali se studenty AG

Oba dva projekty proběhli v úzké spolupráci s panem Tomášem Peškem, který 
v obou případech projekt inicioval a oslovil ŽR.

V. Spolupráce s vedením, pedagogickou radou a radou rodičů

ŽR nabídla několikrát, že bude hájit svoje projekty přímo před ped. radou v zájmu 
co největší transparentnosti. S vedením komunikovala ŽR prostřednictvím 
oficiálních dopisů nebo schůzí. S radou rodičů uzavřela ŽR v září 2015 
memorandum o spolupráci, které vytyčilo všechny zásadní body spolupráce.



VI. Perspektiva pro následující školní rok

Na úrovni skupin doporučujeme příští Žákovské radě zachovat strukturu, která 
byla schválená pro poslední čtvrtletí roku 15/16. Znamená to věnovat se 
rozpracovaným projektům:
 vybavení: závěsy ve třídách, odpadkové koše, školní software, toalety
 vandalismus
 Forum AG
 Memorandum vzájemného respektu:

- tisk
- publikace
- monitoring výsledků

Žákovská rada dále podpoří jakoukoliv aktivitu studentů, pokud o tom rozhodne 
v hlasování. Stejně jako v letošním roce, vyjádří ŽR otevřenou podporu 
jakémukoliv projektu studentů, pokud o to bude požádána a rozhodne o tom 
v hlasování. Bylo by dobře, kdyby tak ŽR plnila svůj úkol zastupovat studenty. 

Žákovská rada bude i v příštím roce pracovat na zvláštním projektu, který 
iniciovali letošní mluvčí ŽR a ŽR ho podpořila v květnu 2016. Podrobnosti tohoto 
projektu budou zveřejněny v září 2016. 


