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Zápis z IV. zasedání ve školním roce 2019/2020
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Informování zastupitelů tříd o první schůzi kutnohorské rady školních parlamentů, která
proběhla v pátek 13. 12. a která umožní žákům základních a středních škol KH podílet se na
dění města prostřednictvím participativního rozpočtu.
Naše gymnázium zde bylo reprezentováno delegáty Kateřinou Králikovou (C2A),
Petrem Francem (C3B) a Prokopem Němečkem (C2B).
o Prvním předsedajícím rady školních parlamentů KH byl zvolen Petr Franc.
o Rada bude vybírat pomocí participativního hlasování dva projekty ke zlepšení
městského prostředí (rozpočty 100.000 Kč a 50.000 Kč), studenti jsou vyzváni, aby již
nyní začali přemýšlet, s jakými nápady by bylo dobré přijít.
o Rada se bude pravidelně scházet i po odhlasování projektu a bude dlouhodobě
sloužit jako žákovská samospráva Kutné Hory.
Diskuze o možnosti parkovacích míst před školou, vyhrazených čarami a určených pro
jednostopá vozidla.
Poukázání na nedostačující osnovní dotaci hodin češtiny třetím ročníkům, kteří tento
předmět mají pouze jednou týdně. Mimo to zájemci o češtinu nemají možnost zvolit si
seminář tohoto jazyka. Přednesení požadavku o umožnění střídání hodiny češtiny navíc
s hodinou literatury ve smyslu rozdělení na sudé a liché týdny. Příslib předání požadavku
kantorskému sboru koordinátorem.
Připomínka, aby studenti nevybírali peníze na plesy, které hradí škola (nově již částkou
120.000 Kč), lze však finance vložit do fondu pro pořádání stužkovacích večírků.
Požadavek o doplnění studovny o funkční mikrovlnku.
Původní výběr projektů participativního rozpočtu pro zlepšení školního prostředí je
parlamentem omezen na deset návrhů a je předán vedení k úpravě a finalizaci před tím, než
bude studentům umožněno o nich hlasovat. Jednání proběhlo v přítomnosti televizního
štábu a byly vybrány následující projekty:
o zahrada v atriu
o potřebné vybavení pro Dramaťák
o chytrá zeď
o merch (navržení a výtisk první várky školních designových triček)
o boxy pro pěstování stromů na zahradě
o dílna s nářadím
o výbava laboratoří
o zavedení školního rozhlasu
o obnovení posilovny (koupě multipressů, nahrazujících stávající vybavení)
o sedací pytle v prostorách, kde se schází studenti

Petr Franc

20. 12. 2019

