Schůze HV SRPŠ 24. 1. 2018
1. Jídelna: objednávkový systém měl být spuštěn 12.2., ale studenti o něj příliš nestojí. Paní
ředitelka GJN jednala s ředitelem GTH, který slíbil, že udělá již dříve slíbenou anketu na služby
jídelny (v druhé polovině února) a dále že přijde jejich šéfkuchař, který zde ukáže nějaké
zdravé pomazánky a hlavní jídla. Dále se domluvili, že start objednávkového systému bude
prozatím odložen. Do té doby budeme jednat o objednávacím softwaru a vysvětlovat
studentům, co objednávkový systém obnáší.
Dále bude GJN během druhého pololetí sondovat, jak to vypadá s dalšími dodavateli jídel.
Diskuze: jsou dobré zkušenosti z Lycée francaise s firmou Zátiší Group.
Ceny jídel se teď zvyšují cca. o korunu.
2. 31.1. se 5. vyučovací hodinu rozdává vysvědčení, obědy nebudou.
3. 1.2. je ředitelské volno, 2.2. jsou pololetní prázdniny, pak navazují jarní prázdniny.
4. V suterénu školy bude rozšířena, resp. upravena relaxační zóna. Budou tam také umístěny
dva počítače a kombinovaná kopírka a tiskárna, kde si budou moci studenti tisknout. Tisk
bude fungovat na kartu ISIC, na kterou si v kanceláři budou moci nabít kredit.
Úpravy by škola ráda financovala z rozpočtu SRPŠ z kapitoly Relaxační zóny.
5. Z učebny 221 bychom rádi vytvořili 2 učebny pro přírodovědné předměty a jazyky a navrátit
pak stávajícím učebnám informatiky jejich původní funkci. Toto by mělo být financováno
z evropského projektu (pokud ho GJN získá).
6. Na GJN (stejně jako na ostatních pražských školách) probíhal projekt Bezpečná škola o
klimatu ve škole. Výsledky GJN jsou dobré.
7. Poděkování paní V. za zajištění Betlémské kaple na vánoční koncert (7.12.).
8. Rybova mše vánoční bude v Lichtenštejnském paláci 16. 12.
9. Diskuze: Slečna C. odešla z GJN. Vzhledem k tomu, že je v tíživé situaci, je návrh poskytnout jí
ze SRPŠ nějaký příspěvek.
Návrh poskytnout jí podporu 5000 Kč.
Hlasování: 11 pro (všichni přítomní).
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Byl schválen sociální příspěvek 5000 Kč pro slečnu C.

Zapsal: J. K.

