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ZÁPIS ZE SCHŮZE STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 8. 9. 2017 

 

Informační schůze předsedů prvních ročníků 

Plánovaný obsah: Seznámení nových předsedů se Studentským parlamentem GPOA 

Obsah: 

 Studentský parlament GPOA je organizace složená ze zástupců z řad studentů. SP se dělí na dvě 

sekce: Sekce G, SPgŠ (tj. my) a Sekce OA (tj. budova Přemyslovců). Řeší veškeré připomínky a 

stížnosti všeho druhu. Šíří veškeré, potřebné informace mezi studenty a stará se o to, aby všichni 

studenti měli přehled, co se na naší škole děje. Vypomáhá při organizaci přijímacích zkoušek, dní 

otevřených dveří, koncertů školy apod. Organizuje přípravu na různé akce jako je Majáles 

(přehlídka středních škol ve Znojmě), Masopust atd. Podporuje studentské aktivity a charitativní 

sbírky na naší škole. Studentský parlament se kdysi podílel na adopci holčičky z rozvojové země a 

na sbírce, aby mohla chodit do školy. Také na adopci stromu v parku. 

 Osoby vystupující v SPGPOA: předseda oboru, místopředseda oboru, předseda třídy, zástupce 

předsedy třídy, šéfredaktor školního časopisu (ředitel školy, zástupce ředitele, pedagog) 

  SP také spolupracuje se školním časopisem „GymOPed“, vede jej místopředsedkyně pro 

gymnázium a někteří členové SP také přispívají ke tvorbě školního časopisu.  

 Zprostředkovává návrhy všeho druhu z řad studentů, projednává je s vedením školy, či 

s příslušnými osobami. Mezi různými návrhy se obvykle hlasuje. (Podmínky hlasování jsou sepsány 

ve Stanovách SPGPOA)  

 Předává vedení školy připomínky a stížnosti na učitele, stravu ve školní jídelně, připomínky o 

závadách na vybavení školy (např. WiFi apod.) a další problémy, které se ve škole přirozeně 

vyskytují. Ke každé připomínce se může vyjádřit jakýkoliv člen SP, o řešení se většinou hlasuje.  

 Všechny tyto potřebné informace jsou projednávány na zasedáních (schůzích) SPGPOA, vše je 

pak přehledně sepsáno v zápisech, které jsou pak rozšířeny mezi ostatní studenty. Zápisy se 

zveřejňují na stránkách školy (odtud lze stahovat elektronické verze všech dokumentů) a na 

nástěnce parlamentu, všichni předsedové mají k dispozici všechny dokumenty SP. Zbylé 

informace vedení SP sděluje pomocí emailu a předsedové tříd je pak rozšiřují mezi své spolužáky.  

 Předsedové si do dvou týdnů od svého jmenování zvolí svého zástupce, který ho bude 

zastupovat po dobu jeho indispozice, poté zašle jméno zástupce + emailovou adresu vedení SP 

GPOA. Oba jsou voleni na dobu neurčitou. (→ Stanovy SPGPOA - oddíl 2C)   

 Předsedové jsou povinni účastnit se zasedání, popřípadě svou nepřítomnost omluvit jednomu 

z předsedů (nejpozději v den samotného jednání). (→ Stanovy SPGPOA - 28)  

 Předseda všestranně zastupuje svou třídu, zprostředkovává její podněty a rozhoduje za ni, 

obstarává výběr peněz na různé akce, sbírky apod. (→ Stanovy SPGPOA - 17,20)  

 Po každém jednání předseda / zástupce seznámí svou třídu s projednávanými tématy a předá 

potřebné informace spolužákům. (→ Stanovy SPGPOA - 19)  

 Předsedové byli seznámeni s průběhem jednání SP a jednacím řádem. (→ Stanovy SPGPOA - 

oddíl 3) Ostatní informace předsedové 1. ročníků obdrží společně s celým parlamentem na 1. 

zasedání 11. 9. 2017. Proběhne zápis a odsouhlasení předsedů jednotlivých tříd vedením SP a 

parlament bude seznámen se stanovami a s organizací parlamentu ve školním roce 2017/18.  

Těšíme se na spolupráci!!! 

Termín úvodního zasedání: 11. 9. 2017  

Plánovaný obsah: Zápis členů SPGPOA, Seznámení se Stanovami SPGPOA, Organizace 

parlamentu ve školním roce 2017/18, Odsouhlasení předsedů tříd vedením, Úvodní informace…  

Prosíme, aby se úvodního zasedání (11. 9.) zúčastnili předsedové všech tříd! Děkujeme!  

SPGPOA 

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 8. 9. 2017  

Přítomni:  G1.A, G1.B, P1.B, P1.C Omluveni: P1.A 
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