
Studentská rada Gymnázia Joachima Barranda  
 

Plán práce studentské rady ve školním roce 2017-2018 
V průběhu celého školního roku se bude Studentská rada dle potřeby a aktuální situace  

 

Září 

      Organizace školního florbalového turnaje hochů 

      Informace studentů I. A, I. B a Primy o práci Studentské rady 
      Úterý 26. 9. 2017 – schůze Studentské rady – pozváni ředitel a zást. ředitele 

 

Říjen 

      Vyhlášení soutěže amatérského filmu „Out of school time…“ ??? 
Organizace školního turnaje Pišqworky 2017 

Organizace oblastního turnaje Pišqworky 2017 

        

Listopad 

      Účast na programu v penzionu pro seniory T.G.M. 
      Den otevřených dveří 29. 11. 2017 – spolupráce s vedením školy 

 

Prosinec 

      Účast na programu v penzionu pro seniory T.G.M. 

  Organizace Bazaru pro Ganeshe 

Vánoční zpívání na schodech – spolupráce s PhDr. Poledníkovou a Mgr. Klimešem – pondělí 

18.12. 

Vánoční besídky ve třídách 

 

Leden 

      Volby výboru a mluvší SR 

      Podpora přípravy oslav 100 let výročí vzniku ČSR 

      Účast na programu v penzionu pro seniory T.G.M. 
Beseda s Izraelským velvyslancem 

Besedda s poslance PČR ing. Skopečkem 

Únor 

      Účast na programu v penzionu pro seniory T.G.M. 
      Volby seminářů pro budoucí 3. a 4. ročník – spolupráce s TU 

       Beseda s arm. generálem Jiřím Šedivým       

       Maturitní ples 24.2.2018 

 

Březen  

9.3.2018 – vyhlášení výsledků studentské soutěže amatérského filmu Out of school time…“ 

Spolupráce s Úřadem práce a s učiteli ZSV - návštěva tříd v rámci ZSV 

Studium materiálů k nové maturitě 

Čas proměn – odborná beseda pro dívky primy, sekundy a 1. ročníku 

Příprava Akademie 2018 

 

Duben 

      Setkání a program – výměna s izraelskou školou 

 Účast na programu v penzionu pro seniory T.G.M. 
 

 

 



Květen 

Hrou proti AIDS – spolupráce s Školním metodikem prevence a vybranými studenty – práce pro 

DDM Hořovice 

Zajištění provozu občerstvení v maturitním týdnu 

       Turnaj Čarodějnic – florbal dívek   

 

Červen 

Organizace turnaje ve fotbale,  

projektové dny jednotlivých tříd  

 

 

 

Daniel Molt, Oktáva 

Ivan Coufal, IV.B 


