Zápis ze Studentské rady
Termín konání: 07. 11. 2014 v 10:35 hodin
Místo konání: aula školy
viz. prezenční listina

Přítomni:

Program:
1. Informace ZŘŠ
•

Studentská rada je orgánem žáků a mohou kdykoliv požádat vedení o její svolání. Vedení svolává
tuto schůzku 4 x ročně.

•

Informace k probíhajícímu jednání mezi KÚ a firmou Jablotron. Projekt vzniku nové soukromé
školy.

•

Časový harmonogram provozu školy (do konce 1. pololetí) : besedy k EKO, státní svátky, exkurze
v rámci projektu TechUp, filmové představení, sportovní den ředitelky školy, vánoční a pololetní
prázdniny.

2. Podněty a dotazy žáků
•

Do kdy má učitel oznamovat známky po písemkách a testech a zadávat známky do systému
ŠkolaOnline? Konkrétní vyučující : Ing. Volanská, Mgr. Trnková
o

Počet dnů se různí dle rozsahu práce. Čtvrtletní a pololetní práce jsou většího rozsahu
a jejich oprava si žádá více času než krátký test. Na dobu může mít vliv též časové vytížení
pedagoga. Doba by měla být 2 – 3 dny a neměla by (kromě výjimečných případů)
přesáhnout 10 dnů.

o Učitel by měl známky zapisovat neprodleně a to nejlépe denně, než ze školy odejde.
o V případě testu nebo písemky zapisuje známky jako Nové skupinové hodnocení. Pokud žák
nepsal, má v systému pomlčku (-), která informuje jeho i rodiče, že se z různých důvodů
neúčastnil.
o V případě zkoušení ústního (jednotlivci), zapisuje známky jako Nové individuální
hodnocení. U ostatních žáků se hodnocení nijak neprojeví.
•

V učebnách s interaktivními tabulemi (M4A, M2B, M1B) není při slunečném dni na nich nic vidět.
o

•

Ano, postupně třídy vybavujeme žaluziemi a je to pouze otázka peněz. Možnost dalších
nákupů bude projednána na poradě vedení v úterý 11. 11. 2014

V šatně č. 3 soustavně protéká voda - vlhkost.
o Údržba o tomto problému ví, snaha zajistit definitivní opravu pro vyřešení problému.

•

Proč žáci nemohou do budovy vcházet vchodem A.
o Vchody jsou rozděleny. Vchodem A chodí zaměstnanci školy a návštěvy, vchodem B žáci.
Důvodem je nekázeň a nedodržování zákazu kouření žáky. Znečištěné schody nejsou
dobrou vizitkou školy.

•

Na učebně č 334 nejsou funkční od začátku školního roku reproduktory u IT.
o Možnost opravy bude prodiskutována s p. Bernardem a Hrbkem, případně opraví odborná
firma.

•

Ceny v Scholarestu (žákovské kantýny) jsou nepřiměřeně vysoké.
o Ceny určuje p. Hásek, škola na ně nemá mít žádný vliv. Informace však bude předána
vedení Scholarestu.

•

Instalace pingpongových stolů ve 3.patře.
o V současné době se řeší volnočasový prostor pro žáky z dílen. V kontextu s novým
uspořádáním školy bude tato otázka řešena po vyjasnění situace jak s prostory od školního
roku 2016/2017.

•

Výuka Mgr. Trnkové pomocí prezentací. Výuka se soustřeďuje pouze na promítání informací,
které žáci nestíhají opisovat. Vyučující pouze čte to, co je na tabuli. Stejné jak v EKO tak v CJL.
V případě nekázně žáků je úmyslně zvýšena frekvence obrázků – nelze stihnout opisovat. Texty
žákům nejsou poskytovány. Třídy M1A, M2A,M2B, M3A.
o Zástupce ředitele o dané problematice bude informovat ředitelku školy. S vyučující bude
prohovořen způsob výuky, zástupce ředitele provede následnou hospitaci.

Další plánovaná schůzka Studentské rady proběhne před koncem prvního pololetí školního roku.
V Jablonci nad Nisou dne 10. 11. 2014

Mgr. Petr Froněk, ZŘŠ

