
Zápis ze studentské rady Gymnázia Nad Alejí, 12.6.2019 
 
Oznámení 

-Do 24.6. se učí, uzávěrka klasifikace je ve 14:00. 
-24.6. a 25.6. proběhnou atletické přebory pro nižší gymnázium - 24.6. primy a 
sekundy, 25.6. tercie a kvarty. 
-Zbylé dny probíhá úklid, vyklízení prostor a akce organizované třídními učiteli 
(výlety, exkurze). 
-Vysvědčení se vydává 28.6. v 8 hodin, kvartám je předáno v Břevnovském klášteře 
v 11 hodin. 
-Rozpis komisionálních zkoušek bude jen na nástěnce (z důvodu ochrany osobních 
údajů nelze dát na web) - je nutno ho sledovat! 
-Studenti uvolnění v průběhu školního roku z výuky by si měli tato uvolnění nahradit, 
je vhodné přijít pomáhat při přípravném týdnu na konci srpna - to platí pro kohokoliv, 
kdo má čas a může pomoct. 
-V posilovně zůstává nepořádek od studentů, kteří ji po domluvě s tělocvikáři 
navštěvují v odpoledních hodinách - nářadí je nutno uklízet na původní místa, jinak 
už toto příští rok nebude povolováno. 
-Přes prázdniny budou ve 2. a 3. patře u výtahu zrekonstruovány záchody. 
-Odmaturovaly moderátorky školní akademie a i zbytek organizačního týmu dává od 
projektu ruce pryč - hledá se někdo, kdo by si toto vzal na starost (v maturitním 
ročníku se jedná o extrémní zátěž, je nutné počítat s vysokou absencí). Nabízí se 
pomyslné vedoucí žezlo, vedení školy požaduje 1-2 osoby, se kterými bude 
komunikovat, a jež mu budou oznamovat své nápady. Know-how předchozích 
organizátorů je od nich k dispozici. Stále se počítá s pronájmem divadla Broadway. 

Dotazy 
-Je možné nyní v červnu uspořádat “sbírku pro oceány” prostřednictvím prodeje 
občerstvení, a následně peníze přes školní účet převést příslušné organizaci? 
-Ano, převod peněz ze sbírek takto běžně probíhá, nicméně ke konci školního roku je 
hodně tříd nepřítomných, je vhodnější počkat se sbírkou do září. 
 
-Je možné do jídelního lístku zařadit každý den jedno vegetariánské jídlo? 
-Bude snaha o vyjednání od září. 

 
-Šlo by vytvořit projekt školního kompostéru na vyhazování např. slupek od ovoce na 
školní zahradě? 
-Po městské části již existují popelnice na bioodpad - ty by se daly umístit i na 
chodby školy, nicméně je nutné důsledně dodržovat třídění, byl by nízký zájem a 
někdo by to musel vynášet (odpad se rozkládá), nelze tam navíc odhazovat je slupky 
od banánů… Nízká efektivita, spíše nesouhlasíme. 
 
-Pach vycházející z kabinetu dějepisu, obzvlášť nyní v horkých dnech… 
-Je v řešení, bude se tam přes prázdniny malovat. 
 

Sepsal Milan Malačka, O6.A 


