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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 21. 4. 2017  

Přítomni: 
G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G1.B, G2.B, P1.A, 

P2.A, P2.B, P3.B, P1.C, P2.C, P3.C, Zástupci parlamentu OA 

Nepřítomni: G8.A, G3.B, G4.B, P3.A, P4.A, P4.B, P4.C 

Nepřítomni/omluveni: P1.B 

Projednávaná témata:  

 MAJÁLES 
Téma 

Kvůli komplikacím, které se vyskytly, je potřeba přistoupit k naší první variantě – rozdělení 

na obory. Návrh na ZHV není realizovatelný. Ruší se povoz, kostým okurky…  

Konečný výběr tříd - G5.A, G6.A, P2.A, P2.B, P3.B + výběr ze tříd (Po domluvě s pí. Vrbkovou) 

Realizace průvodu, rozdělení, kostýmy 

1. Logo školy, Královský pár (G, SPgŠ), Královský pár (OA)  

2. Gymnázium  

 G5.A – lékaři, vysokoškoláci – zdravotnické oblečení, bílé pláště (roušky, rukavice 

atd.), dále společenské oblečení – vysokoškoláci (skupina 10 lidí)  

 G6.A – vědci: chemikové – pláště, štíty, lahve atd., biologové – modely lebky apod.  

 Výběr (G5.A, G6.A) – popeláři (neúspěšní studenti), reflexní vesty, košťata, lopaty, 

popelnice, nápis „Úřad práce“ apod. (skupina 5 kluků)  

3. SPgŠ  

 P2.A – skupinka dětí (copy, dětské oblečení) + učitelky  

 P2.C – rozdělení na specializace VV – papírová čepice z novin, košile, paleta, 

barvy, štětce, Dramatická výchova – herci, kostýmy různých pohádkových postav 

atd. TV – sportovní oblečení, míče, švihadla, HV – kytara, flétna, noty 

 P2.B, P3.B – doplní P2.A a P2.C dle potřeby  

4. Obchodní akademie  

 Úředníci, programátoři, ekonomové – saka, kravaty, košile, tablety, notebooky atd.  

5. Ostatní  

 Studenti bez kostýmů, hrozny z balonků, posílí průvod, budou křičet pokřiky. 

Realizace návrhů Obchodní akademie.  

Fantazii a originalitě se meze nekladou!  

Pokřiky  

Naše pokřiky má na starost A. Ondrušová a K. Vystrčilová. Budou pracovat s návrhem 

P2.A i s návrhy Obchodní akademie. Zveřejněny budou příští týden a začneme 

s nácvikem.  

 

 Přijímací zkoušky 

Děkujeme třídě G4.A a P2.A za pomoc při organizaci přijímacích zkoušek!  

 

Termín příštího zasedání:  28. 4. 2017 
Schůze zástupců tříd účastnících se Majálesu: 25. 4. 2017 (týká se tříd: G5.A, G6.A, P2.A, P2.B, P3.B) 

Adam Štraus, Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com  

Ve Znojmě 21. 4. 2017 
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