
Zápis ze studentské rady – 5. 4. 2017 

Kalendář: 

 11.4. - písemné maturity 

 12.4. - přijímací zkoušky na 4-leté gymnázium (učebny 306 – 308) 

 18.4. - studijní volno - přijímací zkoušky na 8-leté gymnázium 

 19.4. - přijímací zkoušky na 4-leté gymnázium (učebny 306 – 308) 

 20.4. - studijní volno - přijímací zkoušky na 8-leté gymnázium 

 24.4.-25.4. – focení 

 26.4. - Run and Help 

 28.4. – Poslední zvonění (1.-3. hodina), 4. hodina vysvědčení maturitních ročníků 

 2.5.-5.5. – písemné maturity 

 9.5.-15.5. – Svatý týden a geologický týden 

 16.5. – začínají ústní maturity 

Obecné informace: 

 Prázdninová škola Lipnice pořádá zážitkový kurz Egon, který nám vřele doporučili dva hosté 

z Helichovky. Kurz se zaměřuje na sebepoznání. Mohou se zúčastnit studenti od kvart do 

septim. Koná se od 27.07. do 05.08. v Krušných horách. Cena činí 4200 Kč, ale je tu možnost 

využití Lipnického studijního fondu, díky čemuž může cena klesnout až na 2000 Kč. Kurz se 

koná již 40 let a svou náplní se dá srovnávat se Šancí. 

 Prof. Mináriková: Projekt světová škola pořádá představení Hamlet dne 25.4. ve školním 

divadle. Je určen spíše pro starší. Diváci se musí zaregistrovat na adresu divadlo.alej@alej.cz. 

Cena není vymezena a zaleží pouze na nás, kolik přispějeme. 

 Ve středu 3.5. proběhne finanční sbírka na charitu. Výtěžek bude věnován na letní pobyt pro 

12 dětí. 

Dotazy a připomínky: 

 2.A.: Dotaz na výsledky prodeje lístků na maturitní ples. Vyhrála Sekunda A., a díky tomu 

získávají jeden volný den na konci června, který stráví se svým třídním profesorem a škola je 

ochotna investovat až 3000 Kč. Změna termínu záleží na dohodě s třídním učitelem. 

 1.A.: V některých učebnách je špatně slyšet školní rozhlas. Škola se tím bude zabývat až po 

dokončení rekonstrukce 1. patra. 

 02.A.: Zajímalo je, z jaké ryby je rybí filé v jídelně. 

 2.A.: Návrh na školní zvíře. Zamítnuto. 

 01.A.: Vyskytovaly se problémy s přihlášenými obědy. Nakonec byl jejich starosta poučen o 

tom, že se musí po objednání jídel z programu odhlásit. 

 04.B.: Chtěli by o víkendu uspořádat hudební festival ve školní jídelně. Podle ředitele to lze 

udělat, ale až po delší přímé domluvě. 

 07.B.: Dotaz, jak bude probíhat vyučování fyziky, když prof. Rusňáková předčasně odejde. 

Látku mají uzavřenou, škola se jim to bude snažit vysuplovat. 

 
Vypracoval Jan Macalík 06.A. 
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