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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 20. 10. 2017 

Plánovaný obsah: Dořešení podrobností ohledně sbírky pro Kočičí azyl Znojmo, den otevřených 

dveří, školní trička, parlament OA, rozsáhlá rekonstrukce školy, ředitelská volna,  

Projednávaná témata: 

 Sbírka pro Kočičí azyl Znojmo 
O této dobročinné sbírce jsme již hovořili na předešlém zasedání.  Každá třída vybere cca. 250 Kč. 

Předseda tyto peníze odevzdá na zasedání 13. 11. 2017. Hodné duše mohou nosit do kabinetu 

paní Krausové deky a další věci, které mohou v kočičím útulku zužitkovat. Rádi budou za 

jakoukoliv pomoc. Více informací naleznete na stránkách školy a plakátech na nástěnkách.  

 Školní trička  

Trička jsou již potištěna a zbytek už je na paní profesorce Řihákové a třídě, kterou vybere a která 

na trička dodělá barevné pruhy. Na DOD se pravděpodobně použijí trička pouze s logem. 

 Studentský parlament – sekce OA 

Jak už jsme zmiňovali, parlament na OA má jiné složení. Předsedkyní se stala Eva Radvanská (E2.B) 

a místopředsedkyní se stala Martina Martínková (E2.B). S novým vedením jsme se sešli a budeme 

nadále spolupracovat. Na stránkách školy v zápisu z 1. zasedání OA je seznam členů druhé sekce 
parlamentu. Kontakty:  

Martina Martínková - martinkovamartina13@seznam.cz  

Eva Radvanská - evra.1@seznam.cz  

 Řešení připomínek 

 Návrh na volný den pro G7.A a G3.B na vypracování na ročníkové práce – Pan ředitel tento 

návrh zamítl, protože studenti pg. lycea mají tyto ročníkové práce a s tím související volné dny 

v rámci školského vzdělávacího programu, gymnazisté nikoliv.  

 Návrh na výměnu projektorů v učebnách 109, 206 → na základě stížnosti parlamentu byly 

oba vyměněny.  

 Stížnost na nefunkční připojení k internetu → předáno panu řediteli a následně IT správci školy.  

 Návrh na prodej výkresů ve školním bufetu → návrh odsouhlasen 

 Úspěšní, zajímaví… 

Předsedové navrhli studenty, kteří by mohli být zařazeni do rubriky na našich stránkách – „Úspěšní, 

zajímaví…“ Někteří z navržených budou vybráni. Do podzimních prázdnin (středa 25. 10.) můžete 

do formuláře na nástěnce parlamentu dopsat další návrhy. 

 Naše škola na Facebooku a Instagramu 

Shodli jsme se na tom, že by nebylo od věci lépe zviditelnit naši školu na sociálních sítích. V úvahu 

připadá např. Facebook a Instagram. Naše škola sice stránku na Facebooku má, ale je využívána 

úplně minimálně, skoro vůbec. Předložíme tento návrh vedení školy. (jednotná shoda parlamentu) 

 Maturitní plesy 

3. 11. → P4.A | 16. 11. → P4.B, P4.C | 17. 11. → G8.A, G4.B | 18. 11. → E4.B, E4.C, E4.P  

Více informací poskytnou studenti příslušných maturitních tříd.  

 Rekonstrukce školy 

Počínaje 1. prosincem tohoto roku budou na naší škole probíhat vcelku rozsáhlé rekonstrukce. 

Začínat budou výměnou všech oken na naší budově (cca. 180 oken), výměna se netýká novější 

přístavby (tělocvična). Tato výměna bude trvat až do března 2018. Postupovat se bude v určitých 

úsecích, kde zrovna nebude probíhat výuka. Pokud by došlo k tomu, že škola nebude schopna v 

průběhu rekonstrukce zabezpečit bezproblémovou výuku, budou vyhlášena ředitelská volna. 

Budeme se muset připravit na to, že bude ve škole ruch, prach a zima. Další rekonstrukce 

proběhnou v dalších letech. Týkat se budou např. vchodových dveří a přístavby tělocvičny.  

 Ředitelská volna 

Mnozí z vás byli nespokojeni s tím, že jsme 29. 9. nedostali ředitelské volno, ostatně jako skoro 

všechny školy na Znojemsku. Nebyl důvod na tento den udělovat ředitelské volno. Pan ředitel si 

Přítomni:  G2.A, G3.A, G5.A, G6.A, G7.A, G8.A, G1.B, G3.B, P2.A, P3.A, P1.B, P2.B, P3.B, P2.C, P3.C 

Nepřítomni: G1.A, G4.A, G2.B, G4.B, P1.A, P4.A, P4.B, P1.C, P4.C 

mailto:martinkovamartina13@seznam.cz
mailto:evra.1@seznam.cz


 SPGPOA | sekce G, SPgŠ | školní rok 2017/2018 | 3. zasedání| 20. 10. 2017  

2 
 

tuto možnost šetří na rekonstrukci školy, na přijímací zkoušky a na maturity. Pokud bude nějaké 

volno uděleno, budete o tom informováni.  

 Den otevřených dveří  

→ Koná se 3. 11. 2017. 

Program se víceméně nebude lišit od předchozích DOD. Na DČ bude divadlo a další aktivity pro 

zájemce o SPgŠ, na OA bude vystavena IT technika atd. Na naší budově budou probíhat klasické 

prohlídky školy (laboratoře, spec. učebny atd.)  

Gymnázium: 

čas průvodci náhradník třída 

1030 - 1130 Michaela Čermáková Pavlína Vojtěchová Daniel Pavlů G5.A 

1130 - 1230 Hana Kliková Michaela Smrčková Daniel Pavlů G5.A 

1230 - 1330 Radka Juránková Jan Hnízdil Tereza Čučková G3.B 

1330 - 1430 Renáta Jirovská Karolína Čechová Valentýna Sturzová G3.B 

1430 - 1530 Anna Ondrušová Tomáš Svoboda Michaela Sobotková G3.B 

1530 - konec Eva Kubková Anna Štrausová Barbora Plačková G4.A 

→ Průvodci (případně náhradníci) se dostaví na schůzku s paní profesorkou Dočkalovou 3. 11. 

v 9:40 v klubovně.  

→ Začátek komentované prohlídky bude vždy v celou hodinu. 

Absenci si domluvte s třídními učiteli. Pokud by byl s omlouváním problém, obraťte se na paní 

profesorku Dočkalovou.  Paní Dočkalová si vybere další studenty z pedagogické školy. 

 STÍŽNOSTI: 

→ Opakovaná stížnost na permanentně nefunkční připojení k internetu!!!  

→ Stížnost předsedů tříd na chování studentů primy a sekundy v šatnách.  

Je dost nepříjemné, když se k jedné malé skříňce mají dostat dva lidé, vedle vás z obou stran mají 

problém další dva lidé, navíc naproti má stejný problém další třída v tomto shluku projíždí středem 

úzké chodby chlapec na koloběžce a srazí, co mu stojí v cestě, a za ním se žene banda malých 

studentů, bijí se vzájemně a tlačí se dopředu. Občas jsme rádi, že se v pátek po šesté hodině (ale 

i kdykoliv jindy) dostaneme ze šaten bez zranění. Prosíme primu a sekundu o trošku ohleduplnosti!  

→ Problémy studentů pg. lycea s organizací lyžařských kurzů – námět k jednání s p. ředitelem. 

 NÁVRHY: 

→ Návrh na pořízení utěrek na ruce na toalety.  

 PŘIPOMÍNKY: 

→ Drobné nedostatky na vybavení školy. (zanedbatelné)  

 Dotaz na adoptovanou dívku z Afriky – Lavender.  

 Partnerská škola 

Do diskuze padla otázka, proč také nemáme partnerskou školu v cizině (stejně jako ostatní školy).  

S tím související výměnné pobyty studentů těchto partnerských škol a plno dalších. (námět 

k jednání s panem ředitelem)  

 

Termín příštího zasedání: 13. 11. 2017 
Plánovaný obsah: Odevzdávka vybraných peněz, výsledky sbírky, školní akce, řešení připomínek, 

stížností a další…  

SPGPOA  

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 21. 10. 2017 
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