
Zápis ze studentské rady 1.3. 2017 
 

Termíny 

 1.3. úspěšně proběhla generálka na akademii 

 22.3. se uskuteční školní akademie, dopolední generálky se zúčastní 4 až 5 tříd vyššího gymnázia 

 V období 1.3. – 31.3. je potřeba odevzdat seznam četby k maturitě a dále možnost nahradit si 

maturitní zkoušku z cizího jazyka v profilové části certifikátem - podat žádost a předložit kopii 

 5.4. - třídní schůzky 

 5.4. - začátek basketbalového turnaje, finále se uskuteční 10.4. 

 11.4. - začátek maturitní zkoušky- písemná práce z ČJ 

 13.4. - velikonoční prázdniny- do této doby musejí studenti obou oktáv odevzdat práce z informatiky 

 18.4. - se koná na naší škole přijímací řízení - studenti mají volno 

 19.4. - návrat do školy 

 20.4. - pokračování přijímacích zkoušek - volno 

 26.4. - další ročník běhu Run and help 

 26.4. - závěrečná porada o maturantech 

 28.4. - poslední zvonění 

 

Obecné informace 

 Do školy nesmí vstoupit nikdo, kdo není evidován, to jest zapsán na vrátnici. V poslední době si starší 

studenti totiž vodí do školy kamarády. Jde zde především o bezpečnost 

 Chystá se nová edice školního oblečení- opět se jedná o mikiny a nyní trička, kdyby byl zájem je 

možnost přidat i vesty a rozepínací mikiny. 

 Koncem týdne bude spuštěno druhé, již redukované a finální kolo na výběr seminářů. 

Dotazy a připomínky 

 V učebně 301 bliká světlo. 

Školník je nemocen, k nápravě dojde záhy po jeho uzdravení. 

 Proč si studenti musejí platit pronájem tělocvičny v odpoledních hodinách? 

Protože ve večerních hodinách nezáleží na tom, zda-li jsou studenty. V jejich prospěch mluví, 

alespoň drobná sleva. 

 Mohli jsme si vyzkoušet maturitu nanečisto ze španělštiny. Bude možnost vyzkoušet si maturitu i 

z češtiny? 

Nikoli, v nabídce od Cermatu byla pouze španělština. 

 Lze nahradit turnaj v basketbale/volejbale turnajem v Ringu? 

Lze, za předpokladu, že bude souhlasit většina studentů. 

 Kdy budou další minigranty? 

V době dohledné, na projektech lze pracovat průběžně. 

 K čemu jsou Kalibro testy? 

Ke srovnání našich kvart s ostatními kvartami v ČR. 

  Zapsal: Tadeáš Štěpánek, MA 


