2. studentská rada ve školním roce 2019/2020

Zápis ze studentské rady









Vedení školy dodatečně vítá zástupce třídy primy B na studentské radě, kteří na zářijové
studentské radě nebyli z důvodu seznamovacího kurzu přítomni.
Kalendář plánovaných akcí na měsíc říjen, do další studentské rady je následující:
o V termínu 5.10. (sobota) až 13.10. (neděle) se uskuteční zájezd do Skotska, kterého
se zúčastní výběr studentů z obou sext a 2.A. Zbylí studenti se učí podle rozvrhu 2.A.
o Dne 15.10. (úterý) se o velké přestávce a následně během 4. vyučovací hodiny se
uskuteční slavnostní předávání certifikátů studentům, kteří v minulém školním roce
úspěšně složili zkoušky FCE, CAE, CPE nebo CTM
 Předávání se bude konat ve školní jídelně.
 Vedení školy doporučuje přijít včas (resp. už na začátek velké přestávky),
protože studentů, kteří mají certifikát dostat, je poměrně mnoho. Jedná se
přibližně o 90 studentů Gymnázia Nad Alejí
 Studentů, kteří v loňském roce zkoušku nesložili, se tato akce netýká a měli
by se normálně učit podle svých rozvrhů.
 Občerstvení v podobě menších zákusků či pití bude školou zajištěno.
o Dne 25.10. (pátek) se v malé tělocvičně školy uskuteční již tradiční Halloween pro
studenty prim.
 Organizaci budou mít na starosti studenti kvart pod vedením učitelů
Anglického jazyka.
Nástěnka pro KMD (Klub Mladého Diváka) pro nižší i vyšší gymnázium se přesouvá do
druhého patra mezi učebny výtvarné výchovy a hudební výchovy, přímo naproti kabinetu
paní profesorky Minárikové (kabinet výchovného poradenství)
Bývalý organizační tým Akademie připomíná (jmenovitě David Řehořka a Martin Šembera
z oktávy A), že pro jejich nástupce, resp. skupinu lidí, kteří by chtěli organizovat školní
akademii, je volné místo. Školní akademie je již tradiční akcí Gymnázia Nad Alejí a byla by
škoda, aby tato akce zanikla. Je to ale především studentská akce, tudíž jsou potřeba studenti
na její organizaci. Bývalý organizační tým se pomyslného břemene zříká, jelikož buď už
odmaturoval, nebo nyní letos maturuje a časově by organizaci nezvládal. Ovšem bývalý team
rád pomůže s uvedením zájemců do celého procesu, poskytne jim know-how a v neposlední
řadě také poskytne náhled do celého plánování loňské akademie pro vytvoření lepší
představy, co vše je potřeba udělat.
o Případní zájemci o organizaci nechť se hlásí u studenta Davida Řehořky z oktávy A.
Kontaktovat jej můžete rovněž na e-mailu: david.rehorka.alej@gmail.com
o Pro kontaktování je rovněž možné použít sociální sítě Facebook či Instagram nebo ho
oslovit na chodbě.
Vedení by chtělo poděkovat organizačnímu týmu Plejád, za letošní úspěšný ročník. Zároveň
pokud by někdo měl chuť se zapojit jako dobrovolník do organizace příštího ročníku, tak je
srdečně vítán a nechť se obrátí buď na minulé organizátory, nebo na Facebookovou stránku
Plejád.

2. studentská rada ve školním roce 2019/2020

Dotazy od zástupců jednotlivých tříd na vedení školy:










08.A: Jak přesně to funguje s odhlašováním obědů? Do kdy si mohu odhlásit oběd přes
webový portál a kdy už musím telefonicky?
o Přes webový portál si obědy můžete odhlašovat do poledne (12:00) předchozího dne.
Poté je to ještě možné telefonicky do 8:00 téhož dne, na kdy jste si objednali oběd.
Po osmé hodině se však oběd již zrušit nedá. Telefon, na který byste měli volat, je
uveden buď na přihlášce, kterou jste k odebírání obědů podávali, a nebo jednoduše
na internetových stránkách Scolarestu.
o Pro zjednodušení přikládáme telefonní číslo: +420 731 438 322
05.A: Při výdeji obědů po 7. vyučovací hodině už nejsou k dispozici ‚‚bonusy‘‘, které si
normálně každý student k jídlu může zadarmo vzít. Jedná se o dotovaný školní program. Po 7.
hodině tam často bývá už jen prázdná polička bez misek.
o Vedení školy tento poznatek předá směrem k vedení jídelny Scolarest, ale vždy je
dobré se jako student ihned na místě ozvat a upozornit kuchařky na tento fakt a
poprosit je o doplnění. Studenti na ně mají dle smlouvy vždy nárok a nejedná se tedy
o nenárokový bonus. Může se pouze stát, že nezbyl čas pochutiny doplnit.
03.B: Chtěli bychom se zeptat, jak je to se školní burzou na obědy? Funguje nějak?
o Burza jako taková není, jak jsme byli zvyklí dříve. Ovšem pokud člověk nemá
objednaný oběd, tak si může po 14:30 zkusit zajít zeptat, zda nezbylo ještě nějaké
jídlo a pokud ano, tak si ho může koupit přímo na místě. Dříve to nejde, protože by
jinak nemuselo zbýt na studenty, kteří si oběd objednali.
08.B: Někteří spolužáci ze třídy namítali, že porce jsou nedostatečné.
o Porce jsou normované, takže nelze dávat nějak obrovské porce. Navíc většina
studentů naopak říká, že porce jsou dostatečně velké, takže je nesmysl měnit toto
kvůli pár námitkám na úkor drtivé většiny.
05.A: Jednou na začátku roku na mě nezbylo jídlo, které jsem si objednal a musel jsem si dát
jiné.
o Nejspíše to byl počáteční nedostatek, díky kterému se právě zavedlo již zmíněné
omezení s volným výdejem po 14:30. Pokud by se ovšem tato situace měla opakovat,
obraťte se na paní Studničkovou (paní, která dříve obsluhovala v bufetu). Pokud by se
i přesto situace opakovala, stěžujte si vedoucímu jídelny, protože škola už nemá
jídelnu ve své režii a tudíž nemůže nějak zasahovat do jejího chodu. Bude však
případně vzniklou situaci konzultovat.

Zápis byl sepsán v Praze dne 2.10.2019
Za jeho správnost odpovídá Martin Šembera (08.A)
Za kontrolu odpovídá David Řehořka (08.A)

