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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 25. 9. 2017 

Plánovaný obsah: Projednání odložených podnětů z června a úvodního zasedání, dokončení 

soupisu členů SPGPOA + dalších obdobných záležitostí, školní trička, SOČ, volitelné předměty, 

olympiády, soutěže apod. 

Projednávaná témata: 

 Úvod 

Úvodem byly dořešeny některé záležitosti z úvodního zasedání pro nepřítomné členy SPGPOA.  

 Zápis zástupců předsedů tříd 
Byl dokončen soupis zástupců jednotlivých předsedů tříd.  
G8 → G1.A – K. Hubatka, G2.A – M. Trajhan, G3.A – Š. Blažek, G4.A – T. Pokorná,   

G5.A – J. Ondruš, G6.A – E. Servít, G7.A – T. Lahodná, G8.A – L. Konvičková 

G4 → G1.B – M. Nachtneblová, G2.B – L. Nováková, G3.B – T. Svoboda, G4.B – J. Březina 

PMP → P1.A – T. Valentová, P2.A -  V. Cahová, P3.A – K. Tůmová, P4.A – V. Beranová  

Soc. č. → P1.B – S. Tunková, P2.B – A. Klímová, P3.B – K. Vystrčilová, P4.B – B. Mostbeková 

Pg. lyc. → P1.C – A. Štursová, P2.C – N. Bernardová, P3.C – K. Dočekalová, P4.C – H. Leischnerová 

→ Na dnešním zasedání byl dokončen soupis všech členů SPGPOA, třídám, které doposud 

neohlásily změnu předsedy, zástupce předsedy, změnu emailových adres, nebo změnu počtu 

studentů ve třídě, zůstávají údaje z loňského školního roku.  

 Školní trička   

Studentský parlament v loňském školním roce navrhl nová školní trička. Náčrty visely dlouhou dobu 

na nástěnce SPGPOA. Objednáme bílá trička s logem a zbytek zrealizujeme jako školní projekt. 

Barevné proužky na trička dodělají studenti sami ve výtvarné výchově s paní profesorkou 

Řihákovou. Třídu, která bude trička vyrábět, vybere paní profesorka sama dle svého uvážení. 

Trička budou hotova do podzimního dne otevřených dveří. Na příštím zasedání se k tomuto 

tématu opět vyjádříme a pozveme i paní profesorku Řihákovou.  

 Sbírka  

Paní profesorka Krausová přišla s návrhem uspořádat sbírku pro dobročinnou organizaci pro 

kočky. Členům parlamentu vše podrobněji vysvětlila paní Krausová sama. Sbírka byla 

odsouhlasena vedením školy.  Termín sbírky doposud není stanoven. Účastnit se bude i budova 

OA. Odkaz na stránku této organizace (pro elektronickou verzi zápisu) – Kočičí azyl Znojemsko.     

Každá třída vybere min. 250 Kč nebo více, je na předsedovi třídy, zda každý student přispěje např. 

10 Kč a na kompletní částku se poskládáte spravedlivě, nebo přispěje jen někdo – tzn. větší částka 

na osobu. Výběr peněz v dané třídě organizuje předseda třídy, ten poté peníze odevzdá. Nic není 

povinné, je to pro dobrou věc.  

 Zájezd do Velké Británie  

Letos jede naše škola opět na zájezd do Velké Británie, tentokrát do Oxfordu. Součástí je návštěva 

Londýna, Stonehenge, Stratford upon Avon, lekce angličtiny a další. Termín: 3. – 8. 3. 2018, cena: 

9490 Kč. Pokud se chcete přihlásit, nebo dozvědět více informací, navštivte kabinet AJ 

(„JanaKabinet“), nebo požádejte o členství ve skupině „GPOA Oxford 2018“ na Facebooku. 

Zájezd má omezenou kapacitu. Více informací Vám podají (podali) vyučující AJ.  

 Soutěže, olympiády, projekty atd. 

I v letošním školním roce se můžete zúčastnit mnoha soutěží víceméně ze všech předmětů a 

zapojit se do mnoha školních projektů. Je to nástavba a skvělý způsob, jak se zlepšit v předmětu, 

který Vás zajímá. 

Olympiády  → biologická, zeměpisná, chemická, fyzikální, astronomická, matematická…  

Archimediáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan atd.  

Jazyky → olympiáda z ČJ, konverzační soutěž AJ, konverzační soutěž NJ, projekt DofE…  

Přítomni:  

G1.A, G2.A, G4.A, G5.A, G6.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,  

Hosté: 
 Mgr. Eliška Krausová, Mgr. Ondřej Antoš, Mgr. Petra Fuxová,  

Mgr. Jana Novotná 

Nepřítomni: G3.A, P3.A, P4.B, P4.C 

https://www.facebook.com/Ko%C4%8Di%C4%8D%C3%AD-azyl-Znojemsko-1885381778341523/
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Pg → POEMA atd.  

a další sportovní soutěže, Znojemský slavíček, výtvarné soutěže apod. Více informací Vám podá 

vyučující konkrétního předmětu. 

 Středoškolská odborná činnost 

SOČ je studijní program, kde si student zvolí téma, které ho zajímá, a poté na tohle téma 

vypracuje odbornou práci. Vypracování SOČ je nespornou výhodou při nástupu na VŠ. Více 

informací Vám poskytne paní profesorka Rubáčková. Témata SOČ - http://www.gpoa.cz/pro-

studenty-a-rodice/soc-stredoskolska-odborna-cinnost. Studenti třetích ročníku SŠ (případně 7. 

ročníku osmiletého gymnázia) dělají povinně podobné ročníkové práce na libovolné téma, které 

se později dají přepracovat jako SOČ.  

 Parlament OA 

Předseda i místopředseda parlamentu na Obchodní akademii složili svou funkci k začátku školního 

roku, protože budou letos maturovat. Údajně bylo zvoleno nové vedení, avšak ani pan zástupce 

Jansa, ani samotní členové parlamentu nás nekontaktovali. Budeme vás o dění v této záležitosti 

kontaktovat.  

 PŘIPOMÍNKY  
Na předešlém zasedání padlo pár připomínek, kvůli jiné náplni úvodního zasedání byly odloženy. 

→ Nefunkční osvětlení u šatních skříněk třídy G3.B → předáno panu školníkovi → opraveno, 

→ Stížnost na úklidový personál → předána panu školníkovi, 

→ Návrh na prodej výkresů v bufetu, 

→ Návrh na umístění stojanu na kola k jídelně → po zdůvodnění zamítnuto.  

Připomínky z dnešního zasedání: 

→ Návrh na montáž rolet do učebny č. 101 

→ Stížnost na chybějící volné dny pro vypracování ročníkových prací G3.B a G7.A, SPgŠ na 

vypracování volno má → námět k jednání s panem ředitelem. 

→  Stížnost na připojení k internetu ve škole – opakovaně → předáme příslušným osobám.  

→ Návrh na vybavení učeben 206 a 109 novými projektory  

→ Připomínka vedení parlamentu:  

Prosíme, aby se zasedání SPGPOA účastnili pouze pozvané osoby. Přestože na jednáních 

neprobíráme nic tajného, veřejná akce to není. Návštěvy se předem ohlásí a ohlásí účel své 

návštěvy. Děkujeme. (→  Stanovy SPGPOA – bod 29.)  

 Jiné informace  

→ Všichni členové parlamentu byli seznámeni se Stanovami SPGPOA, vyjma předsedů tříd P3.A, 

P4.B, P4.C, protože se nezúčastnili ani jednoho zasedání. Předsedkyně P4.A dnes byla přítomna, 

avšak seznámení se Stanovami SPGPOA nepodepsala.  

→ Na všechny emaily byly po zasedání přeposlány informace k Logické olympiádě od pana 

ředitele.  

→ Pro nedostatečný zájem studentů prozatím neplánujeme opakování burzy učebnic.  

 

Termín příštího zasedání: 18. 10. 2017 
Plánovaný obsah: Dořešení podrobností ohledně sbírky pro Kočičí azyl Znojmo, den otevřených 

dveří, školní trička, parlament OA …  

SPGPOA  

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 25. 9. 2017 
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