
Zápis ze zasedání Žákovské Rady 14. 10. 2014

Na začátku zasedání přednesl mluvčí ŽR Matěj Jirsa krátký proslov, ve kterém se věnoval tomu, 
kam chtějí letošní mluvčí, aby Žákovská rada směřovala. To znamená, že schůze budou více 
formální a budeme se snažit rychleji směřovat k výsledkům. Dále, že se pokusíme napravit reputaci 
Žákovské rady, která je v tuto chvíli vnímána žáky i profesory jako nefunkční. 

Po úvodním slovu jsme zveřejnili náměty z první schůze a přidali k nim další. Po ukončení diskuze 
jsme určili vedoucí čtyř tématických skupin, určených již dříve a to následovně: 
skupinu A: Škola a její vybavení povede Tomáš Bubeníček (8. A)

B: Školní akce - Matěj Jirsa (7. A)
C: Vnitřní fungování ŽR - Tereza Martinovská (6. A)
D: Výuka - Sára Zubinová (6. B), Julie Chlebovská (8. B)

Po určení „vedoucích“ se členové ŽR rozdělili do výše uvedených skupin a začali na svých úkolech 
pracovat. Každá skupina si ujasnila své cíle a postupy, kterých chce využívat. 

Skupina Škola a její vybavení se rozhodla do příštího zasedání zajít za vedením a dozvědět se více 
podrobností - např.: „Proč to nejde?“ „Jak by to šlo?“
(co vadí a chybí studentům ve vybavení školy: zrcadla; bariéry mezi pisoáry; málo místa ve 
skříňkách; bufet - návrh ŽR: studentský projev - 1x denně + papírnické potřeby; v některých třídách
chybí projektory; špatně fungující rozhlas; nevyužívaný školní dvůr - pozn. ŽR: chatrný?; 
problematické tělocvičny.)

Studenti, kteří se zabývali školními akcemi se začnou věnovat Jarmarku - kdy a kde se bude 
konat + způsob propagace; rádi by vytvořili akci Fórum, sloužící k minimalizaci nedorozumění 
mezi vedením a žáky, kterých je v tuto chvíli mnoho a ŽR je nedokáže vyvracet - akce by vypadala 
tak, že všichni studenti, kteří se zajímají o chod školy, nebo mají nějaké dotazy o na vedení, by měli
možnost se v jednu určenou hodinu sejít s ředitelem školy a jeho zástupci (např. V knihovně) a pod 
vedením člena ŽR vést diskuzi.

Žáci mající na starosti vnitřní fungování ŽR se snaží přizpůsobit znění stanov Žákovské rady tak, 
aby podle nich mohla ŽR fungovat, např. Systém voleb atd.
(vedení školy prý již vytvořilo nějaké materiály k tomuto tématu - do příštího zasedání zjistit více)

Skupina Výuka by ráda vytvořila podněty pro zajímavější vyučování - školení pro učitele. Skupina 
by také chtěla vytvořit desatero, jak se má chovat učitel k žákovi a žák k učiteli a dát ho do každé 
učebny. Studentům dále vadí to, že často musí využít „žluté dny“ způsobem, který jim nevyhovuje -
například exkurze na nepříliš zajímavé místo. Skupina si promluví s vedením o častějších 
hospitacích ve výuce a chce vytvořit jakousi dohodu mezi studenty a profesory - pomoc od pana  
prof. Špačka.

Příští zasedání 11. 11. od 6. hodiny v učebně 002


