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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 5. 1. 2018 

Plánovaný obsah: DOD, GPOA Cup – přihlášky + další info, dlouhodobý projekt SPGPOA, okna…  

Odloženo: ekoprojekty, burza knih 

Projednávaná témata: 

1) Den otevřených dveří → 10. ledna 2018 

Na prosincovém zasedání byly stanoveny skupinky průvodců Gymnázia a SPgŠ (viz zápis 8. 12.). 

Schůze průvodců se koná ve středu 10. 1. 2018 v 9.40 v klubovně. Prosíme o dochvilnost. Průvodci 

si zapůjčí školní trička (nejspíš ještě bílá). Kontaktní osoba – PhDr. D. Dočkalová (kabinet 

pedagogiky / dockalova@gpoa.cz).  

Provázející učitelé: 11.00 – NoJ, Nav, Pau, 12.00 – NeZ, Her, Rub, 13.00 – Sch, Bar, Man, 14.00 – Čiž, 

Hel, Ště, 15.00 – VáM, JaB, Sol, 16.00 – Hor, Doč (zkratky učitelů z rozvrhů) 

Doplnění průvodci SPgŠ:  14.30 – Sigmundová, Kozdasová (N: Novotná), 15.30 – Bízová, Juračková 

(N: Hudcová)  

Pokud zapsaný průvodce nemůže přijít, sám zkontaktuje náhradníka!!!  

2) GPOA Cup  

- Informace o turnaji → viz zápis ze zasedání SP 8. 12. 2017  

Předsedové tříd dostali přihlášky na GPOA Cup. Do ní předseda zapíše soupisku studentů na 4 

disciplíny. Družstva skládá třída dle svého uvážení, ale podmínkou je, aby v každém týmu byly 

alespoň 3 dívky (náhradníky nepočítaje). Pokud se chce třída účastnit turnaje, musí mít kompletně 

vyplněnou soupisku a přihlášku se soupiskou odevzdat do konce února. Vybíjená a fotbal se hrají 

souběžně a florbal a ringo také souběžně. Proto nemůže být 1 student zapsaný na ringo a 

zároveň na florbal (případně vybíjenou a fotbal). 

- Fotbal se hraje na hřišti, 20 min + 5 min pauza + 20 min, ve hře vždy 5 hráčů + brankář.  

- Florbal se hraje v tělocvičně, zbytek stejně jako fotbal ↑.  

- Zbylí hráči z týmu střídají, náhradníci zastupují nepřítomné hráče.  

- Vybíjená se hraje v tělocvičně, počet her záleží na rychlosti, 45 min  

- Ringo se hraje na hřišti, počet setů závisí na rychlosti, 45 min  

Termín akce se upřesní později. Záleží nám na pěkném počasí.  

Přihláška i plakát na tento turnaj bude ke stažení na WEBu školy.  

S jakýmkoliv dotazem se obracejte na předsedu parlamentu.  

3) Výměna oken na celé škole 

Od 26. 1. 2018 začne na naší škole výměna všech oken na budově Pontassievská. V tomto období 

bude ve škole komplikovanější výuka. Bude třeba přesouvat třídy z učeben, kde bude zrovna 

probíhat montáž oken. Pokud nastane situace, že bude třeba vysuplovat více než 3 učebny, 

bude muset probíhat výuka některých tříd na Dolní České, na budově Přemyslovců 4, v klubovně, 

v jídelně a biologické laboratoři. Přesouvány budou i kabinety. Nejkritičtější den bude 15. 2. 

S vyučujícími zkuste domluvit exkurzi na tento den. Práce by měla končit 16. 3. 2018.  

Podrobný rozpis této rekonstrukce bude součástí tohoto zápisu. 

4) Školní trička – Pracuje se na tom…   

5) Připomínky – Rozbité dveře na DČ – učebna 618 (→ p. školník) 

Termín příštího zasedání: 29. 1. 2018  
Plánovaný obsah: Rekonstrukce, ekoprojekty, burza knih, GPOA Cup, školní trička, dlouhodobý 

projekt parlamentu (?) atd.  
→ Schůze vedení: 9. 1. 2018 – společenská místnost OA (900)  

Přejeme mnoho úspěchů v roce 2018!!! 
SPGPOA 

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 5. 1. 2018  

 

Přítomni:  
G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G8.A, G1.B, G2.B, G3.B, P2.A, P3.A, P2.B, 

P3.B, P1.C, P2.C, P3.C, P4.C 

Nepřítomni: G4.B, P1.A, P4.A, P4.B Omluveni: P1.B Host: PaedDr. Ivana Herzigová 
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Příloha k zápisu ze zasedání SPGPOA 5. 1. 2018 

Organizace a zajištění výměny oken na budově Pontassievská 3 

Zahájení prací:  26. 1. 2018 / pátek odpoledne 

1. etapa (29. 1. po  – 1. 2. /čt 2018) 

- výměna oken proběhne ve 4 učebnách (VV + IT) 

- zvýšená opatrnost na schodišti a na chodbě v přístavbě 

- ?bufet? 

 

2. etapa 

- (během jarních prázdnin bude probíhat nepřetržitě výměna oken včetně kabinetů – 305, 306, 

209 – zvážit umístění či přípravu k výměně oken v pátek 2. 2.2018 nebo odpoledne 1. 2. 2018) 

- k dispozici učitelů bude klubovna nebo Bi. lab. 

 

3. etapa (po jarních prázdninách 12. 2. / po – 14. 2. /čt 2018) 

- fyziky a jazyková učebna (3 učebny) + kab. 2x 

- odklonit výuku v tomto traktu z Jn a Ja 

- kopírka bude mimo provoz 

 

4. etapa (15. 2. /čt.) 

- první poschodí nad vrátnicí + učebny fyziky + 301 

- 6 tříd mimo provoz + 3 kabinety (205/ Bi. kab. – umístění do bi. lab.) 

- odklonit výuku z jazykovek  

- zvažovat exkurze na tento den 

 

5. etapa (19. 2. /po) 

- první poschodí od P3.C ke klubovně 

- 4 učebny + klubovna mimo provoz (+ kabinety Bi, ek.,Pg. úč.) 

 

6. etapa (22. 2. / čt.) 

- první poschodí  

- 3 třídy + klubovna mimo provoz (+ 7 kabinetů a kanceláří) 

 

7. etapa (26. 2. /po) 

- přízemí (u vrátnice) + první poschodí 

- 4 třídy mimo provoz (+ 7 kabinetů a kanceláří) 

 

8. etapa (1. 3. /čt) 

- přízemí  

- 4 učebny mimo provoz (+ 4 kabinety – ČJ, Kni, Děj, vrátnice) 

 

9. etapa (5. 3. /po) 

- přízemí  

- 4 třídy mimo provoz (+ 5 kabinetů a kanceláří) 

 

Předpokládaný konec prací – 16. 3. 2018 

 

Plán výměny oken prosím vytisknout a vyvěsit na nástěnky ve třídách!  


