Kandidatura do školské rady
Richard Klíma, 5. B
Na Gymnázium Na Vítězné pláni chodím již pátým rokem, nicméně některých skrytých nedostatků více, či méně závažných jsem si začal
všímat až někdy před dvěma lety. Od „prozření“ do opravdového fungování gymnázia
jsem uvažoval o kandidatuře do instituce školské rady, která mě zaujala především tím,
že na rozdíl od školského parlamentu má reálnou pravomoc něco změnit.
Moji oba rodiče jsou učitelé, což znamená, že už dlouho vidím dění ve škole i z druhé
strany, ne tedy jen ze subjektivní perspektivy studenta. Za těchto několik let, kdy jsem
schopen diskuze rodičů o fungování jejich škol poslouchat a porozumět jim, jsem si
v kombinaci se svým pohledem na věc utvořil vlastní názor, co by se na škole a jejím fungování dalo změnit, respektive co by školu mohlo změnit k lepšímu.
Na našem gymnáziu se sice nenachází žádný zásadní nedostatek, který by ovlivňoval
kvalitu výuky, nicméně několik málo drobných věcí by šlo pozměnit k lepšímu, za předpokladu, že by školská rada navrhla, a poté schválila ony body. Toto je jedním z hlavních
důvodů mého rozhodnutí kandidovat do této pozice. Mojí předností by mohlo být, že pokud jsem o svém nápadu opravdu přesvědčen a věřím v jeho správnost, udělám pro jeho
realizaci, co bude v mých silách.
A co tedy změnit?
1) Rozhlas
Již dlouho se v některých třídách potýkáme s problémem slyšitelnosti hlášení
školního rozhlasu, bylo by tedy potřeba zlepšit kvalitu reproduktorů.
2) Kontrola nutnosti vybavení tříd
V některých učebnách se nachází zbytečné vybavení (např. plátno tam, kde je bílá
zeď, apod.), v některých učebnách naopak chybí důležité prvky pro správnou projekci (např. zatemňovací závěsy, správná nastavení projektorů)
3) Nedostatečná podpora projektů
Gymnázium je vyhlášené svými pestrými projekty napříč všemi obory, nicméně
pro jejich propagaci se ze strany vedení činí minimum.
4) Zmizení pohovek
V minulém roce byly po škole rozmístěny pohovky, které umožňovaly příjemnou
relaxaci v průběhu přestávek a volných hodin, ale kvůli bezpečnostním předpisům
musely být z některých míst odstraněny. Přesto si ale myslím, že by se pro ně nějaké místo našlo a mohly by opět sloužit svému účelu.
5) Malá kapacita jídelny
Tento bod jsem zařadil z důvodu vysokého zastoupení v průzkumu mezi studenty
i profesory, nicméně jsem si vědom vysoké náročnosti realizace tohoto projektu, ať
už z hlediska finančního, tak z hlediska stavebního.
Děkuji za přečtení,
Richard Klíma

