Zápis z 1. schůzky vedení školy se zástupci žákovské rady 1. 10. 2018
Účastníci:

Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy
Mgr. Hana Stravová
Mgr. Dana Pauková
omluven: Mgr. Eduard Pataki

Za žákovskou radu: 1 zástupce tercie
1 zástupce sexty
Prezenční listina je k nahlédnutí u Mgr. Hany Stravové
Informace ředitele školy, Mgr. Jan Vybíral
1.

2.

3.

4.
5.

Žákovská rada by měla vycházet od studentů, společně by se měli radit a informovat vedení
školy o svých problémech. Lze zachovat zavedený model, ale představa vedení je jiná – větší
samostatnost žáků, potřeba „aktivizovat sami sebe“. Ve škole by mohl pracovat Studentský
parlament, info najdou žáci na internetu. Vzhledem k malému počtu zúčastněných zástupců
tříd navrhuje ŘŠ příští společnou schůzku první pondělí v měsíci listopadu, v 7.30, učebna J 1 –
5. 11. 2018.
Informace o rekonstrukci:
- měla být hotova do konce září
- stále jsou drobné nedostatky, pro které nelze opravu převzít
- žádost o trpělivost ze strany žáků.
Diskuse o situaci ve školní jídelně:
- velké fronty (i 20 minut, zejména po 6. hodině, každý den)
- hluk, předbíhání
- občas si není kam sednout
Za rok bude jídelna kompletně zrekonstruovaná, do té doby je třeba to zvládnout;
respektovat pokyny dozoru, vedení školy zváží zkrácení 6. hodiny o 5 minut alespoň na
zkoušku.
Zákaz chození do obchodu o velké přestávce pro nezletilé z důvodu bezpečnosti a dodržení
školního řádu.
Od středy 3. 10. se budeme přezouvat, podlahy jsou hotové.

Postřehy a dotazy od členů ŽR
Zástupce sexty: „Budou na dveřích tříd rozvrhy učeben jako dříve?“
Ano, nová plexiskla jsou hotová.
Zástupce tercie: „bylo by možné seřídit hodiny ve třídách?“
Ano, v rámci možností.

Prosba Mgr. Dany Paukové: ve volných hodinách jděte do volné třídy a nehlučte (v suterénu i výš)
na chodbě, nedá se učit.

V Židlochovicích 1. 10. 2018

zapsala: Hana Stravová

