
Studentská rada 7. 12. 2022 

Nadcházející události: 

 12. 12. a 13. 12. (pondělí a úterý) – Studentské prezidentské volby – simulace prezidentských 

voleb, volit mohou studenti nad 15 let, k odvolení je zapotřebí občanský průkaz 

 13. 12. (úterý) – septimy výlet do Drážďan, anglická olympiáda pro tercie a kvarty 

 13. 12. (úterý) – anglická olympiáda pro tercie a kvarty 

 14. 12. (středa) – kvinta B výlet do Norimberku 

 14. 12. (středa) – prima A program miminko nanečisto 

 16. 12. (pátek) – anglická olympiáda pro tercie a kvarty 

 16. 12. (pátek) – 2.A uspořádá sbírku Helppes na výcvik asistenčních psů 

 18. 12. (neděle) – v jídelně bude od 16:00 uspořádán koncert České mše vánoční od Jakuba 

Jana Ryby 

 21. 12. (středa) – třídní akce, na škole se již učit nebude 

 22. 12. (čtvrtek) – ředitelské volno 

 3. 1. 2023 (úterý) – návrat do školy 

 4. 1. 2023 (středa) – studentská rada 

Volejbalový turnaj: 

 15. 12. (čtvrtek) - 1. až 3. hodina – sexty a druhý ročník 

 15. 12. (čtvrtek) - 4. až 7. hodina – tercie a kvarty 

 16. 12. (pátek) - 1. až 3. hodina – septimy a třetí ročník 

 16. 12. (pátek) - 4. až 7. hodina – kvinty a první ročník 

 19. 12. (pondělí) – 1. až 3. hodina – oktávy a čtvrtý ročník 

 19. 12. (pondělí) – 4. až 7. hodina – primy a sekundy 

 20. 12. (úterý) – finále – do něj se kvalifikují vítězné třídy z vyššího gymnázia 

 21. 12. (středa) – zápas učitelů s vítězem finále 

Dotazy a připomínky: 

 Je opravdu povinností studentů se přezouvat? 

o Ano, ve školním řádu je napsáno, že studenti mají povinnost se přezouvat a zároveň 

využívat takové přezuvky, které nepoškodí ani nepošpiní podlahu. 

 

 Je možné prodávat jídlo na dalším dni otevřených dveří? 

o Ano, ale pouze pokud prostředky z prodeje půjdou na jasně stanovený účel. 

 

 Budou hodiny ve všech třídách? 

o Nebudou, v minulosti se to zkoušelo a nikdo se poté o hodiny nestaral. 

 

 Bylo by možné zavést pravidlo, které by nařizovalo volit studenty do pozic třídní samosprávy 

(starání se o nástěnku atd.) podobně jako se volí zástupci třídy do studentské rady? 

o Třídní samosprávu má každá třída na starosti sama, takže pokud si to tak nějaká třída 

zorganizovat chce, tak může, ale všem to nařídit nelze. 

 

Zapsal: Adam Celerýn, 07.B 


