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ZÁPISY ZE SCHŮZÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 

Majáles 2018 

1) 26. 3. 2018 

Volba krále a královny  

Workshop naší školy – barvy, spreje, velké 

plátno 

Obecná organizace akce 

2) 11. 4. 2018  
Výběr tříd: 

G5.A, G6.A, G3.B, P2.A, P2.C, P3.B, E2.B a 

E3.B 

 + výběr studentů z ostatních tříd (50-60 

studentů) 

? pedagogický doprovod 

Absence dojíždějících studentek SPgŠ.  

Celkem cca. 200 studentů. 

Téma: Hippies  

extravagantní oblečení dle vlastního výběru  

(návrh G6.A) 

Transparenty – P2.C 

+ souhlas OA 

Královské páry:  

G - Zdeňka Stehlíková G6.A, Matouš Illek 

G7.A 

Pg - Tereza Klašková P3.C, Zdeněk Frank 

P2.C  

OA - Romana Nehybová E2.B, Rostislav 

Procházka E2.B 

Workshop: Streetart – spreje, barvy, plátno 

 

3) 2. 5. 2018 – Organizace Majálesu na GPOA 
- Téma GPOA: Hippie Style – fantazii se meze nekladou - barevné oblečení, riflová bunda, 

flanelová košile, přívěsky na krk, barevné dýmovnice, bublifuky, balonky 

- Workshop GPOA: STREET ART – barvy, spreje, plátno…  

Zajišťuje P2.A – během celého programu na náměstí. Střídání po 30 minutách (?) 

- Transparenty – zajišťuje P2.C, rozmístit do celého průvodu 

- Třídy: G5.A, G6.A, G3.B, P2.A, P2.C, P3.B, E2.B a E3.B + výběr studentů z ostatních tříd (celkem 68 

studentů) – nutná účast všech studentů, pedagogický dohled 

- Průvod: 1. gymnázium (královský pár + gymnaziální třídy) 2. pedagogická škola (královský pár + 

pedagogické třídy) 3. obchodní akademie (královský pár + ekonomické třídy) -  pokřiky 

z loňských let + návrh G6.A 

Jakmile průvod skončí, neznamená to odchod domů. Zůstaňte prosím na náměstí, bude zde 

program a hlasujte prosím pro naše kandidáty na krále a královnu Majálesu + vystupujme prosím  

jako jednotná škola.  

• 10:50 – aula GPOA, příprava 

• 12:00 – začátek průvodu   

Trasa: SOŠ Dvořákova, Fiala, Horní park, nám. Komenského, Střední park, GPOA, 

hradební příkop, DČ GPOA, Kollárova, Masarykovo nám., Obroková, Horní nám.  

• 13:30 – Zahájení na náměstí  

• 13:45 – Kapela SUEDE 

• 14:20 – Vyhlášení vítěze průvodu  

Hlasování: učitelé z jednotlivých škol – body 

Cena pro vítěze: putovní koruna  

• 14:30 – Volná disciplína kandidátů na krále a královnu  

• 15:45 – Vyhlášení krále a královny Majálesu  

Hlasování: stanoviště u podia (během volných disciplín) 

• 16:00 – Mighty Shake  

• 16:30 – Zakončení studentské části 

→ Oficiální program Besedy 

SPGPOA  

ve spolupráci s Valentýnou Sturzovou a Eliškou Vorlickou 

parlamentgpoa@gmail.com 


