Zápis z jednání studentského parlamentu dne 9.9.2009
Učebna č.0, ……. 9.25 hodin
1, Upozornění !
V týdnu od 21. – 25.9.2009 bude provedena ráno před vyučováním kontrola
funkčnosti karet žáků pro vstup do budovy školy. Studenti bez karty nebo s nefunkční
kartou nebudou vpuštěni do budovy školy. Přesný termín bude oznámen předem.
2, Parkování aut před školou – žádám studenty- řidiče aut , aby neparkovali na
vymezeném stání před vchodem do budovy školy.
3, Mezinárodní výměnný zájezd Ohře 15.-20.9.2009 – nutno zaplatit zálohu 1000 Kč
v ředitelně do 11.9.2009.
4, Plán práce
Maturitní třídy předloží termín maturitního plesu
LVVZ – 3.-10.1.2010 Havlova bouda , Pec p.S.
Volný studijní režim před maturitou nebude.
O odložení maturit na rok 2011 jedná sněmovna dnes.
Noví učitelé – Mgr.Markéta Kallupová NEJ - TEV, Martina Přibylová EST - Hv
5, Úklid učeben se provádí po každé vyučovací hodině. V případě zjištění nepořádku
následuje postih studentů i vyučujících.
Třídy: 3x – studium školního řádu společně s třídním učitelem, úklid školy
6x - studium školního řádu společně s třídním učitelem, úklid školy, omezení
mimoškolních aktivit
Učitelé- 2x- napomenutí
4x – finanční postih
6, Školní řád – připomenutí nejčastějších prohřešků
Cesta do jídelny přes areál Speciální školy,vstup do školy s nefukční kartou, sedání
na radiátory a stoupání na trubky rozvodu topného média, svévolné ničení majetku a
vybavení školy ( lavice, židle, nástěnky,počítače, tobogán, šatnové skříňky ( 2100 Kč),
obrazy, rolety ), manipulace s otevřeným ohněm, nezdravení dospělých zaměstnanců
školy, neslušná komunikace na e-mailech, lepení žvýkaček na lavice a židle, používání
mobilů během výuky, vysedávání na oknech budovy školy, kouření v areálu školy
7, Nepovinné semináře ve školním roce 2009/2010
Studenti mohou sami navrhnout nepovinné semináře. Je ale nutné nalézt vyučujícího,
případně externistu. Termín : do 11.9. ( vyučující,počet žáků )
8, Poděkování všem zúčastněným za červnové malování učeben
9, Hledá se vedoucí kroužku aerobiku pro žákyně 1.ZŠ – pondělí – 14,00 – 15,30 hodin,
placeno
10, Přibudou další 2 automaty do 1.patra budovy školy
11, Zápis bude umístěn na webové stránky školy.
Zapsal: Mgr.Vladimír Libovický, ředitel gymnázia

