1. zasedání studentské rady ve školním roce 2019/2020

Zápis ze studentské rady
Zástupci tříd jsou povinni se pravidelně účastnit studentské rady.
Někdo nechal znovu otevřenou kolárnu -> studenti musí kolárnu ZAVÍRAT
Jídelna: ohledně stížností na jídelnu mají studenti oslovit přímo firmu SCOLAREST s.r.o.
(osobně v jídelně/online e-mailem; pouze pokud studenti se stížnostmi neuspějí, vedení jim
může pomoci a dodat váhu jejich stížnostem)
⇒ rušení obědů bude možné telefonicky před vyučováním
⇒ jídelna otevírá v 7:00, kdy začíná se snídaňovým provozem
obědy budou vydávaný od 12:15 do 14:40 (končí i prodej svačin)
- Studenti čekající na otevření učeben 024/027, by měli čekat v prostoru bývalého bufetu.
- Čtečky karet ISIC v jídelně jsou pomalejší, než bývaly.
-> studenti musí kartu u terminálu držet déle
- Vracení přebytku peněz z bývalého účtu jídelny:
⇒ ti, kteří platili hotovostí dostanou své peníze zpět kolem 10.9.
⇒ ti, kteří posílali své peníze přes účet, dostanou je zpět na účet
- Studenti mají definitivně ZÁKAZ VSTUPU do profesorské kuchyňky
- Všechny ročníky Klubu mladého diváka má odteď na starosti prof. Mináriková.
⇒ ve 3. patře jsou již na nástěnce vyvěšena některá představení
- Dramatický kroužek prof. Minárikové uvede v neděli 13.10. od 18:00 v Činoherním klubu
představení Past na myši. Pokud mají studenti zájem o rezervaci lístků, mají kontaktovat
přímo pí. prof. Minárikovou.
- Připomínáme, že studenti jsou povinni se při vstupu do školy PŘEZOUVAT.
- Studenti, kteří chodí na školní hřiště se musí přezouvat až pod schody u východu na hřiště.
- Do pátku 6.9. je studovna zavřená.
- Na facebookových stránkách školy najdou studenti nabídky na sebevzdělávací programy.
- Připomínáme, že nejaktuálnější verze suplování je vždy na nástěnce v přízemí.
- Maturanti, kteří mají 2. a 3. vyučovací hodinu volno, mají povolený odchod ze školy. Stačí si
zajít požádat na vedení za panem prof. Hruškou nebo paní prof. Machátovou.
- Záchody ve druhém a ve třetím patře jsou dočasně zavřeny; probíhá poslední fáze
rekonstrukce.
- Studenti, kteří mají zájem o změnu seminářů, nebo maturitních bloků si mohou předměty
proházet do pátku 6.9.
- Do konce září bude na stránkách školy zveřejněn upravený seznam maturitní četby a finální
verze maturitních otázek.
- Každoroční sezení maturantů s panem prof. Hruškou proběhne v říjnu. Bližší informace se
studenti ještě včas dozví.
- Přihlášky k maturitě se podávají do 1.12.
-

Zápis byl sepsán v Praze dne 4.9.2019
Za jeho správnost odpovídá David Stránský (08.B)

