
Studentská rada: 14. listopadu 2018 

 

 Na jaře kalendářního roku 2019 se již tradičně uskuteční školní akademie. 

o V nejbližších týdnech budou spuštěny přihlášky na stránkách školy. 

o Akademie se bude konat 19.3.2019. 

 GNA si připomene státní svátek 17. listopadu. 

o připomínka se bude konat v pátek 16.11.2018 

o Třídy 1.A a obě primy budou mít první vyučovací hodinu promítání filmu a druhou 

hodinu besídku na téma 17. listopad. 

 V pátek 7.12.2018 se uskuteční XXXV. ročník maturitního plesu GNA. 

o Zakupování vstupenek je možné u paní prof. Edrové nebo u třídních pokladníků. 

 Ve středu 5.12.2018 se uskuteční další studentská rada. 

 Projekt Experience Cambridge 

o V nejbližších dnech vedení vyvěsí podrobnosti o tomto projektu na hlavní nástěnce. 

 Ve středu 21.112018 se na GNA uskuteční Den otevřených dveří 

o Studentské služby na provázení školou jsou vítány. 

o Zápisová listina na službu bude viset u paní prof. Machátové na dvěřích kabinetu. 

o Služby jsou dvojího typu: buď dotyčný může provázet zájemce školou a nebo může 

po dohodě s příslušným kantorem vypomáhat v jednotlivých třídách např. s pokusy, 

projekty atd. 

 Rozpis volejbalového turnaje 

o Pondělí 17.12.2018 

 1. – 3. hodina: oktávy a 4.A 

 4. – 7. hodina: tercie a kvarty 

o Úterý 18.12.2018 

 1. – 3. hodina: septimy a 3.A 

 4. – 7. hodina: sexty a 2.A 

o Středa 19.12.2018 

 1. – 3. hodina: kvinty a 1.A 

 4. – 7. hodina: primy a sekundy 

o Čtvrtek 20.12.2018 

 1. – 7. hodina: finále tříd vyššího gymnázia 

o Pátek 21.12.2018 

 Závěrečná hra vítězné třídy proti profesorskému sboru. 

 Na základě dotazu z minulé studentské rady jsou háčky ve sprchách u tělocvičen 

namontovány. 

 Návrh na namontování laviček do chodby přízemního patra byl zamítnut z důvodu 

nedostatečné průchodnosti chodbou v případě nouze. 

 V pátek 21.12.2018 si každá třída uspořádá besídku nebo nějakou třídní akci, ale jinak se celý 

poslední týden učí a studenti mají normální výuku. 

 

 



Dotazy/náměty: 

o 2.A: Je někde k dispozici rozpis, kdy je posilovna volná? 

 Posilovna funguje na principu, že kdo dřív přijde, má místo jisté. V případě 

problémů se obraťte na pana prof. Kliku. 

o 06.B: Zatím se k nám nedostal ani jeden rozpis laboratorních prací. Jak se dá tento 

problém vyřešit? 

 Rozpisy laboratorních prací umístíme na školní stránky. 

o 07.A: Kdy se bude zase konat sbírka pro Diakonii Broumov? 

 Zatím se termín neví, ale až bude známý, dáme vědět. 

o 03.B: Do kdy je možnost podat žádost o minigrant? 

 Termín byl do pondělí 12.11.2018 a další vyhlášení minigrantů bude až na 

jaře 2019. 

o 07.A: Po rekonstrukci toalet zmizely papírové ubrousky. Plánuje se jejich umístění 

zpět či nikoliv?  

 Na toalety se jejich zpětné umístění neplánuje, ale je možné, že se začnou 

umisťovat do jednotlivých tříd. 

 

Zápis provedl Martin Šembera (07.A) dne 14.11.2018 v Praze. 


