
 

Zápis ze 4. schůzky vedení školy se zástupci studentského parlamentu 7. 1. 2019 

Účastníci:    Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy  

   Mgr. Eduard Pataki  

 Mgr. Hana Stravová   

 Za studentský parlament:    1 zástupce primy 

   sekunda omluvena – LVK, sexta omluvena – nácvik polonézy 

   1 zástupce tercie 

   2 zástupci kvarty 

   2 zástupci kvinty 

      1 zástupce oktávy 

   Prezenční listina je k nahlédnutí u Mgr. Hany Stravové    

Ředitel školy, Mgr. Jan Vybíral  

1. K minulé schůzce – rekapitulace: 
- židle v učebně informatiky bude pan školník postupně svařovat 
- učebnice do ZSV – zařízeny 
- RP – návrh přesunu do kvinty a sexty: v kvintě ne, je to brzy, ale pravděpodobně budou 

ročníkové práce povinné pouze v sextě, ne v sextě i septimě 
- webové stránky se změní kompletně, dílčí úpravy nebudou vyhovovat, bude zadáno 

externí firmě 
- nástěnka u šaten funguje 
- povinné domácí úlohy – dle ŘŠ nelze plošně zrušit, projedná s učiteli na poradě, 

individuálně lze řešit přetěžování žáků domácí přípravou – lze přijít za ŘŠ, ten to projde 
s konkrétním učitelem 

2. Poděkování za zdařilou vánoční besídku, škoda, že septima neměla program.  

3. Příští schůzka opět první pondělí v měsíci v 7.30, učebna J 1 – 4. 2. 2019, projednáme testy 
a domácí úkoly a oslavu 25. výročí Gymnázia Židlochovice 

Postřehy a dotazy   

Zástupce Studentského parlamentu (oktáva) 

informoval vedení školy o názoru žáků na tzv. „přepadové“ písemky (jejich váha by neměla být stejná 
jako u hlášených, váha známky 1); testy oznamovat přes Bakaláře dopředu (starší studenti mnohdy 
pracují), omezit počet testů na 2 za den, tyto oznámit týden dopředu nebo na 1 čtvrtletní test za den, 
oznámit 2 týdny dopředu.  

Reakce ŘŠ – projednáme s vyučujícími na poradě; na VŠ nikdo studenty nešetří, není tolerována 
absence, za časů mého studia na SŠ bylo běžné, že student počítal s tím, že má být připraven na 
zkoušení kdykoli z čehokoli. 

Reakce VP – na denním typu střední školy je prioritou studium. 

Zástupce Studentského parlamentu (septima) 

žádost o pořízení odpadkových košů na směsný odpad do každé třídy 

Reakce ŘŠ – zařídíme 



 

 

 

 

 

V Židlochovicích 11. 1. 2019, zapsala Mgr. Hana Stravová, ověřil Daniel Kříž 


