
Studentská rada – 4. 3. 2020 

 díky hrozbě korona viru je hlavní teď dodržovat základní hygienu 

o často si mít ruce atp. 

o studenti, kteří o prázdninách byli v italských lyžařských střediscích, by se měli pouze 

sledovat, jestli nemají nějaké symptomy, ale preventivní karanténa není nutná 

o pokud se u někoho ze studentů projeví symptomy jako zvýšená teplota, rýmy, kašel 

či chřipka, ať v žádném případě nechodí do školy a zavolá svému doktorovi 

 student školu jen o svém stavu elektronicky informuje a škola studenta 

omluví 

 dále se díky možné nákaze virem budou muset zavést jistá opatření pro školní výlety 

o na školní kurzy se bude jezdit, ovšem každý zákonný zástupce dotyčných studentů 

bude muset podepsat srozumění o možných rizicích a podmínkách kurzu 

 pokud se totiž nákaza u někoho projeví, tak je taky možné, že všichni 

zúčastnění na kurzu budou muset zůstat v karanténě 

o pokud bude kurz zrušen ze strany školy (nenaplnění kurzu ad.), tak se zaplacená 

částka za kurz nevrací, protože se na to nevztahuje pojištění, ovšem pokud bude kurz 

zrušen na základě vyšší moci úřadů (plošný zákaz školních kurzů, uzavření hranic 

atd.), pak je to jedna z právních forem zrušení, na kterou se pojištění vztahuje a 

peníze budou vráceny 

o výlet školního sboru do Itálie na pěveckou soutěž: 

 bude ještě upřesněno, jak situace dopadne, ale nejspíše bude akce zrušena 

ze strany pořadatele, protože již nyní jsou v celé Itálii zavřené všechny školy, 

takže se dá očekávat, že se budou rušit i takovéto společenské akce 

 na rozbité televizi v učebně 306 se pracuje a brzy bude opravena 

 dotazy/připomínky z řad studentů: 

o Je někde ve škole uložený původní stolní fotbálek? (06.A) 

 Byl zničen, takže jsme se ho zbavili. 

o Plánuje škola koupit nový fotbálek? (06.A) 

 V momentální době se plánuje investovat do něčeho jiného. 

o Basketbalové koše jsou ve špatném stavu. Mohly by se opravit? (06.A) 

 Víme o tom a na opravě už se pracuje – do basketbalového turnaje by měly 

být opravené. 

o Je možné nějak zlepšit připojení na školní Wi-Fi? Buď je připojení pomalé, nebo se 

člověk nemůže připojit vůbec. (08.B) 

 Vedení zjistí, jestli se dá situace zlepšit, ale problém je v obrovském množství 

připojených uživatelů.  

 

Zápis sepsal Martin Šembera (08.A) a ověřil ho David Řehořka (08.A). 

 


