Studentská rada GNA 1. 11. 2017
Kalendář:
Historická vsuvka:
1. 11. 1781 Patent o zrušení nevolnictví vydaný Josefem II. v Českých zemích
8. 11. -> pedagogická rada (trn v oku pro všechny studenty se slabým
prospěchem)
15. 11. -> třídní schůzky (většinou poslední den těch, jejichž rodiče obdrželi
dopis s informacemi o prospěchu své ratolesti)
22. 11. -> den otevřených dveří (nábor nových rekrutů do revolučních řad GNA)
1. 12. -> 34. maturitní ples GNA
6. 12. -> POUZE 3.ročník a septimy – preventivní program Besip The Action
v Kongresovém centru
6. 12. -> další studentská rada plná zajímavých dotazů ze strany studentů

Další informace:
 Všichni studenti, kteří plánují žádat o uvolnění z vyučování z důvodů
rodinné rekreace, apod., budou muset nastoupit k povinné službě na
třídních schůzkách či dnu otevřených dveří, aby si zasloužili být uvolněni.
Bude na to brán větší zřetel než v minulých letech.
 Začíná období zimy a nepříznivého počasí pro drahou studentskou obuv,
proto se neprodleně vydává Patent o přezůvkách. Kdo bude přistižen
vycvičenými důstojníky pedagogického sboru, že tento patent
nerespektuje, bude postaven před školní tribunál a bude vyčkávat na
rozsudek.
 Něžné pohlaví si vybojovalo privilegii na svých toaletních zařízeních. Stálo
to mnoho životů, ale přesto se dočkalo… V nejbližší době se zhotoví bílé
skříňky s červeným křížem a do nich se vloží ženské hygienické potřeby!
Vedle nich bude umístěna kasička a do ní se vloží odpovídající cena za
tyto potřeby. Opačné pohlaví se svými námitkami neuspělo.

 Akademie GNA -> během listopadu se otevřou přihlašovací brány na
webových stránkách školy, v případě jakýchkoli dotazů se obraťte na
emailovou adresu akademie@alej.cz nebo na Kateřinu Adámkovou ze
O7.B
 V prosinci proběhne Poetické odpoledne, které má na starosti prof.
Mináriková, a svoji účast přislíbil i zástupce ředitele Jiří Hruška -> během
listopadu se můžete začít zapisovat na vyvěšený papír ve vestibulu školy

Otázky z řad studentů:
OB -> Kdy budou přihlášky k maturitě? V polovině listopadu předá
prof. Hruška, dají se odevzdat tentýž den. Poslední možnost odevzdání je
1.12.
MB -> Kdy se přesune hodina z biologie z učebny 105? Čeká se na nábytek a
výrobu techniky do tříd 107, 206 a 306.
3.A -> Dají se ubrat hodiny fyzika či biologie a místo nich zařadit hodiny
zeměpisu? NE.
TA -> Bude se vydávat čtvrtletní hodnocení? NE, všechno je k dispozici
v žákovských knížkách.
2.A -> Šlo by zkrátit dobu na přípravu toustů? Obraťte se prosím na
zřizovatele bufetu
2.A -> Bude WIFI signál na celém druhém patře budovy školy? Ne, není
k tomu relevantní důvod

zhotovil Adam Novotný, jednomyslně zvolený zastupitel obávané 07.A
částečně upravil Jiří Hruška

