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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 29. 1. 2018 

Plánovaný obsah: Rekonstrukce, ekoprojekty, burza knih, GPOA Cup atd.  

Projednávaná témata: 

1) Úvod  

→ Představení vedení parlamentu na OA – Eva Radvanská (E2.B)  

→ Rekapitulace probraných témat  

→ Doplnění informací ohledně školního turnaje pro nepřítomné třídy 

2) Výměna oken  

V pátek 26. 1. jsme vstoupili do krizového období výměny oken na celé budově naší školy. Bedlivě 

sledujte suplování, ať nedochází ke zbytečným nesrovnalostem a zmatkům.  Kvůli této výměně se 

musíme připravit na ruch, prach a zimu.  

→ Rozpis oprav je v zápisu z minulého zasedání (nástěnka SP + WEB)  

3) GPOA Cup  

V jednání: Počty na florbal, zakončení, cena pro vítěznou třídu…  

Školní turnaj se zatím dočkal pouze negativních ohlasů, což nás hodně mrzí. Studenti už stihli 

zkritizovat snad všechno, co šlo. Už snad chybí jen připomínka, že na školním dvoře není vhodný 

povrch pro fotbal… Čekali jsme o trochu větší radost z toho, že u nás ve škole chceme dělat i 

takové akce, které nespočívají ve vyplňování osmisměrek s ekologickou tématikou…  

Na stránkách školy už najdete veškeré informace k turnaji i přihlášku (konkrétně článek GPOA 

Cup). Přihlášky můžete nosit, jak se vám zachce, ale nejpozději do konce února (čím dřív, tím líp). 

Do přihlášky ještě zapište, pokud máte nějaká přání ohledně turnaje – např. pokud chcete 

vysloveně hrát s nějakou konkrétní třídou. Budeme se snažit k tomu přihlížet.  

Učitelský zápas je prozatím v jednání. Učitelům se do toho moc nechce.  

Dohodli jsme se na zákuscích nebo dort jako cenu pro vítěznou třídu.  

To, jak zorganizujeme zakončení turnaje, je stále ještě v jednání. 

Turnaje se bude nejspíše účastnit i budova OA.  

V dohledné době sepíšeme pravidla a další podrobnosti. Vše zavčas rozšíříme. 

→ Doposud přihlášené třídy: G4.A, G5.A, P2.A  

Prosíme třídy, které už teď ví, že se turnaje nechtějí účastnit, aby napsaly na email parlamentu.  

S dotazy se obracejte na  předsedy parlamentu.  

4) Den otevřených dveří 

Děkujeme všem studentům, kteří jakkoliv pomáhali při organizaci dne otevřených dveří!  

Rádi bychom na příští den otevřených dveří navrhli jiný systém prohlídek školy, protože některé 

prohlídky školou trvají 2 a půl hodiny a některé ani hodinu. Pak je nepořádek v tom, kdy, jak a kdo 

provází.  

5) Ekoprojekty 

Na zasedání 13. 11. 2017 přednesla paní profesorka Leischnerová několik návrhů na projekty 

týkajících se environmentální výchovy na naší škole. 1. pletení obvazů (návod máme), 2. Sběr 

hliníku a PE víček, 3. Znovu označit všechny vypínače na škole – šetření elektřiny, 4. Projekt 

Ekoškola – vypracovaní projektu o určité problematice (voda, odpad, energie, potraviny apod.) 

5. Třídit ve škole odpad, 6. adopce stromu v Dolní parku, 7. spolupráce s hnutím Brontosaurus, 

víkendové akce pro studenty (nástěnka u biologie) atd. Pokud by zde byl zájem některý z projektů 

uskutečnit, neváhejte oslovit paní profesorku Leischnerovou.  

Výměna nálepek na vypínače – třída G4.A, Spolupráce s hnutím Brontosaurus – třída G1.B 

Účast OA? 

6) Ředitelské volno 11. 4.  

Rádi bychom vznesli návrh na udělení ředitelského volna i pro budovu Přemyslovců 4. Nepřijde 

nám férové, že volno dostane jen naše budova. Máme vystupovat jako jednotná škola, jsme 

jedna škola, máme spolu vzájemně spolupracovat a takovéhle rozdíly těmto vztahům rozhodně 

Přítomni:  
G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G7.A, G8.A, G1.B, G2.B, G3.B, G4.B, P1.A, P2.A, P4.A, 

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

Nepřítomni: P3.A, P4.B  Omluveni:  G6.A, G2.B 

Host: PaedDr. Ivana Herzigová, předsedkyně parlamentu OA 
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neprospívají. Zdůvodnění, že písemné maturitní práce se píší jen na budově Pontassievská 3, není 

na místě, protože výuka např. na budově Dolní Česká také neprobíhá. Na tomto návrhu se shodl 

celý parlament. Předneseme tento návrh panu řediteli a budeme vás informovat.  

7) Přehled důležitých dat 

26. 1. – 16. 3. – krizové období, výměna oken na celé budově 

31. 1. – předávání pololetního vysvědčení 

do 31. 1. zveřejnění kritérií k přijímacím zkouškám  

→ Nově se v PPZ pro obor PMP přidává ke zkouškám z Hv, Vv a Tv i zkouška jazykového projevu.  

2. 2. – pololetní prázdniny 

3. 2. – 11. 2. – jarní prázdniny (okres Znojmo) 

13. 2. – Masopust – viz bod 13 

7. 3. – přijímací zkoušky nanečisto (budova OA) – pomocníky zajišťuje parlament OA 

29. 3. – 2. 4. – velikonoční prázdniny 

11. 4. – ředitelské volno    

11. 4. – písemné maturitní práce ČJL a cizí jazyky 

12. 4. – rodičovské sdružení 

12. 4. – přijímací zkoušky (čtyřleté obory) 

13. 4. – přijímací zkoušky (G8) + praktické přijímací zkoušky pro obor PMP 

16. 4. – přijímací zkoušky (čtyřleté obory) 

17. 4. – přijímací zkoušky (G8) + praktické přijímací zkoušky pro obor PMP 

→ Případní dobrovolníci na pomoc při organizaci PZ se už mohou nahlásit.  

27. 4. – poslední zvonění  

8) Podněty zaměstnanců školy 

Paní zástupkyně Herzigová přednesla několik stížností týkajících se víceméně všech studentů. 

Několik zaměstnanců školy si stěžovalo, že je studenti nezdraví, chovají se k nim drze, neslušně a 

vulgárně a nerespektují jejich autority.  Proto paní zástupkyně apelovala na členy SPGPOA, aby 

své spolužáky případně usměrnili a zastali se učitele či jiného zaměstnance školy, kdyby to bylo 

potřeba.  

+ stížnost úklidového personálu na soustavný nepořádek a kusy bláta u šatních skříněk studentů 

tercie a kvarty.  

9) Úspěšní, zajímaví…  

V loňském listopadu parlament navrhl několik jmen do rubriky „Úspěšní, zajímaví…“. V rámci 

šetření papíru sem nebudeme tato jména znovu vypisovat, protože jsou v zápisu ze 4. zasedání.  

Byli bychom rádi, kdyby se někdo chopil tohoto nápadu a napsal s někým z navrhovaných článek 

do této rubriky. Paní učitelka Paulenková bude za každý článek ráda.  

→ Články – A. Ondrušová, A. Jirásková, M. Nachtneblová, O. Švanda, E. Vorlická, K. Dočekalová 

Můžete je posílat přímo paní profesorce Paulenkové (paulenkova@gpoa.cz). Časové omezení 

není.  

10) STÍŽNOSTI   

- Stále nejsou na facebookových stránkách zveřejňovány články z WEBu školy, ačkoliv jsme o to 

už několikrát žádali a náš návrh podpořil i pan ředitel! → Mgr. Benda  

- Stížnosti na pololetní klasifikaci se v nevelkém počtu také vyskytly. Nebudeme sem rozepisovat, 

kdo se čím provinil, ale předáme je panu řediteli.  

- Bezohledné a vulgární chování studentů sekundy v šatnách – opakovaně! Opět předáme 

panu řediteli, případně třídnímu učiteli (Mgr. Antoš)  

- Školní jídelna – absolutně nepřiměřený počet zeleninových jídel. Zeleninové placičky, cuketa 

plněná zeleninovou směsí, fazole, mrkvová kaše, kapustové karbanátky, zeleninové lasagne 

(minimálně 3x do měsíce), špagety se zeleninovou směsí, květák, celer, brokolice, dýně… Ke 

každému z jídel ještě nesmí chybět zeleninová polévka a jako příloha salát. Proč nám to 

děláte? Valná většina z nás nejsou vegetariáni!!! Jednou za čas to nikomu vadit nebude, ale 

mít tohle 4x týdně, navíc když druhý oběd na výběr je ragú z hlívy ústřičné, to je přespříliš. A 

perla z únorového jídelníčku – vejce, hrášek s mrkví a brambory.  

→ Jako řešení navrhujeme zavedení 3. jídla na výběr, abychom neznevýhodňovali vegetariány 

na naší škole (např. studentky z internátu). O vegetariánské jídlo by si na začátku roku studenti 

požádali stejně jako například o diety. Není ale na místě, aby bylo denně vždy jedno jídlo ze 

dvou vegetariánské, protože poměr vegetariánů a „nevegetariánů“ je absolutně 

nesrovnatelný.  

mailto:paulenkova@gpoa.cz
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K této stížnosti se přidal kompletně celý parlament.  

Projednáme tento návrh s panem ředitelem a případně i s vedením školní jídelny a domovní 

radou ze školního internátu.  

11) NÁVRHY 

Návrh předsedy G2.A na vybavení učeben nižšího gymnázia projektory. 

12) POCHVALY  

Pozitivně hodnotíme to, jak se letos ve škole topí.  

Dále pak, že konečně na škole funguje internet!  

Chtěli bychom také pochválit, že škola mění projektory (např. v učebně dějepisu).  

13) PŘIPOMÍNKY   

Chybějící plátno učebně 202 

Poničené struny na pianu v aule na DČ 

Rozbité dveře u zadních učeben na DČ + učebny 121 a 123 

Nefunkční vypínače v učebnách 123 a 124 

14) Masopust  

Masopust se ve Znojmě koná v úterý 13. 2. 2018. Program začíná ve 14:30 – trasa: Obroková, 

Zelenářská, Václavské nám., Veselá, Horní nám., Obroková, Masarykovo nám., Kollárova 

Zajišťuje Mgr. Ladislava Vrbková + třídy P1.B, P1.C, P3.C. Veškeré dotazy směřujte na paní 

profesorku Vrbkovou. Plakáty na Znojemský masopust visí na školních nástěnkách-).  

15) Burza knih  

– návrh P4.C  

Kvůli předčasnému odchodu předsedkyně P4.C odloženo na příští zasedání.  

→ Dále paní profesorka Vrbková prosí studenty, kteří mají doma nepotřebné knížky, kterých by se 

rádi zbavili, aby je přinesly do knihovny na Dolní České. 

16) Studentské projekty 

Členům parlamentu byly rozeslány na emailové adresy plakáty a informace. Jedná se konkrétně 

o Grantový program pro střední školy, Miss OK, Evropské setkání mládeže 2018 ve Štrasburku a 

soutěž studentských časopisů. Kdyby měl o tyto projekty kdokoliv zájem, obracejte se na 

předsedu vaší třídy nebo na vedení SPGPOA. Redakce našeho školního časopisu se soutěže 

s největší pravděpodobností zúčastní.  

17) Jiné informace  

→ Letošní Majáles Znojemská beseda plánuje dělat úplně jiným způsobem. Studentský průvod 

městem i program na náměstí prý nebudou, protože o ně údajně nebyl dostatečný zájem, 

program na náměstí nikoho nezajímal a průvod městem dělali studenti údajně z povinnosti. 

Možná kvůli tomu, že Beseda nedělala žádnou schůzi se studenty, která se v předchozích letech 

konala, a veškerý program i téma celé akce zkrátka stanovili sami. S čímž nesouhlasíme. Email 

jsme dostali asi 3 týdny před samotnou akcí a udělali nám tím značnou čáru přes rozpočet. Koná 

se 7. 5. 2018. Místo konání se letos přesunulo do hotelu Dukla a návštěvníci musí platit vstupné, 

čímž dle nás návštěvnost ještě více klesne.  Majáles začneme řešit, až nám přijde email z Besedy, 

z loňska jsme se poučili…   

→ Plno studentů bylo nespokojeno s tím, že se u nás ve škole nedělaly studentské volby do 2. kola 

prezidentských voleb. Na podzim jsme chtěli dělat volby do Parlamentu ČR, nikdo o ně neměl 

zájem. Nikdo neprojevil zájem, abychom dělali 1. kolo prezidentských voleb, ale když se podobné 

akce konaly na jiných školách ve Znojmě, musíme to mít taky… Nepřijde vám to zvláštní?  

Týká se to i dalších studentských projektů a akcí, nejen studentských voleb. Pokud byste měli o 

něco takového zájem, dejte nám o tom vědět s předstihem. Zpětné stížnosti, proč nebylo to a 

tamto, nebereme.  

→ Studenti školy nejsou povinni kontrolovat nástěnku parlamentu nebo naši složku na stránkách 

školy, od toho má třída své zástupce v parlamentu, kteří jsou povinni třídu informovat. Pokud toho 

předseda třídy není schopen, měl by zvažovat odchod z parlamentu. Zápisy ze zasedání buď ve 

třídě jakýmkoliv způsobem rozšiřte, nebo přetlumočte obsah, ale je opravdu nepřípustné, aby 

některé třídy ani nevěděly, že parlament plánuje něco jako GPOA Cup… Děkujeme.  

→  Stanovy SPGPOA (bod 19)  

+ Prosíme členy parlamentu, aby si četli všechny emaily! Po schůzce s panem ředitelem vás 

budeme informovat o řešení všech připomínek a stížností.  

http://www.gpoa.cz/images/parlament/stanovy-spgpoa.pdf
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18) Úkoly parlamentu pro nejbližší období  

- výpomoc při organizaci přijímacích zkoušek nanečisto (zajišťuje sekce OA)  

- výpomoc při organizaci klasických přijímacích zkoušek a praktických zkoušek pro PMP 

- organizace burzy knížek  

- organizace školního turnaje 

- realizace projektů od paní profesorky Leischnerové 

- zveřejnění dokumentů parlamentu OA na WEB školy  

Termín příštího zasedání: 22. 2. 2018 – změna učebny!!! (klubovna je mimo provoz) 

Plánovaný obsah: Výměna oken, řešení stížností/připomínek, školní trička, burza knih, ekoprojekty 

Omlouváme se všem vyučujícím za prodloužení dnešního zasedání. Příště se budeme snažit 

projednávaná témata rozložit do více zasedání. Prosíme třídní profesory, aby omluvili absenci 

zástupcům zúčastněných tříd. Děkujeme za pochopení a ještě jednou se omlouváme.   

SPGPOA 

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 29. 1. 2018  


