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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 8. 12. 2017 

Plánovaný obsah: školní trička, škola na sociálních sítích, GPOA-Cup, Mikuláš, den otevřených 

dveří – leden 2018 

Projednávaná témata: 

 Školní trička 
Po dlouhém přemýšlení jsme došli k závěru, že naše původní varianty proužkovaných triček jsou 

nerealizovatelné. Jak už jsme zde několikrát řekli, proužky na tričko nešly předtisknout, protože jsou 

na celé ploše trička. Tuto možnost ale tiskárny nenabízejí (pokud ano, tak za nehoráznou sumu – 

850,- Kč/ks) Proto bylo v plánu proužky na trička dodělat. Jak prosté, že? Zkusili jsme postup se 

spreji na textilie a lepicí páskou. Barva ze spreje se ale propila pod izolepu a pruhy byly pryč. Také 

by byl problém s rukávy a návazností pruhů na přední a zadní straně trička. Proto se nabízejí dvě 

varianty. První je nechat trička v původním stavu – bílé tričko s malým logem na prsou. Druhá 

varianta je na trička dodělat jiné vzory – např. barevné skvrny. Nebyl by problém s postupem, 

protože by byl vcelku rychlý a chyby nepůjdou rozeznat. Trička by bylo třeba dokončit do dne 

otevřených dveří. Odhlasována byla varianta barevných skvrn.  

 Den otevřených dveří  

Je potřeba už teď zařídit skupinky průvodců na lednový den otevřených dveří. Více informací 

dodáme průvodcům sami, popřípadě na zasedání 5. 1. 2018. Opět se bude konat schůzka 

průvodců. Termíny a další informace zavčas sdělíme.  

→ Koná se ve středu 10. ledna 2018.  

Gymnázium:  

čas 2 průvodci náhradník 

1030 - 1130 Vojtěchová (5.A) Čermáková (5.A) Ondruš (5.A) 

1130 - 1230 Eliášová (3.B) Hazuchová (3.B) Hnízdil (3.B) 

1230 - 1330 Veselá (6.A) Aipldauer (6.A) Buček (6.A) 

1330 - 1430 Staňková (6.A) Vybíralová (6.A) Popová (5.A) 

1430 - 1530 Ondrušová (3.B) Svoboda (3.B) Psotová (1.B) 

1530 - konec Ondruš (5.A))  Štraus (5.A) Jánská (1.B) 

Pedagogická škola:  

čas 2 průvodci náhradník 

1030 - 1130 Ichnatíková  Pospíšilová Rybánská  

1130 - 1230 Kolouchová Stránská Kočka 

1230 - 1330 Krejčová Braunová Coufalová 

1330 - 1430 Pekárková Pešková Trendlová 

1430 – konec Doplní paní profesorka Dočkalová…  

 GPOA-Cup  

Rozhodli jsme se zorganizovat příští rok na jaře školní turnaj. (pracovní název – GPOA-Cup).  

Nemáme zatím stanovené datum, protože nám záleží na počasí. Předběžně počítáme s dubnem 

2018. Turnaj by spočíval v tom, že by proti sobě vždy soupeřily 2 třídy (věkově vyvážené – př. prima 

a sekunda) a v průběhu turnaje získávaly body ze 4 disciplín – fotbal, florbal, ringo a vybíjená 

(„kapitánka“). Třída by poskládala družstva na každý sport a během dvou vyučovacích hodin by 

odehrála všechny 4 zápasy. Hrát budeme souběžně na hřišti i v tělocvičně. Na hřišti fotbal a ringo 

a v tělocvičně vybíjenou a florbal. Pravidla a systém soutěže jsou v jednání, protože duben je 

daleko, ale prozatímní návrhy byly sděleny členům parlamentu. Do pravidel a systému si 

nenecháme mluvit, protože bychom se nikdy neusnesli na společném závěru, každý by to rád 

dělal po svém.  

Do lednového zasedání (5. 1. 2018) se ve třídách domluvte, zda se budete chtít jako třída 

zúčastnit. Poté se o tom budeme bavit dále. Při nedostatečném zájmu studentů tuto akci zrušíme.  

A pamatujte, že nehrajeme pro výhru, ale pro srandu! (Turnaj bychom chtěli zakončit zápasem 

učitelů ve fotbale a máme skvělou zprávu – na soupisce už je pan Václavek! )  

Přítomni:  
G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G1.B, G2.B, G3.B, G4.B, P1.A, P2.A, P3.A, 

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

Nepřítomni: G8.A, P4.A, P4.B Omluveni: P2.B 
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 Mikuláš na GPOA 

Chtěli bychom moc poděkovat septimě za realizaci akce „Školou chodí Mikuláš“! Jmenovitě 

děkujeme Janě Březovské, Lukáši Neradovi, Tereze Raichlové, Matouši Ilkovi, Vojtěchovi Poláčkovi, 

Veronice Klikové, Julii Střihavkové a v neposlední řadě Tereze Lahodné za organizaci a Davidovi 

Schmuttermeierovi za fotky.  

 Kluziště na hřišti 

Ti z nás, kteří jsou na této škole nějaký ten pátek, si určitě pamatují den, kdy pršelo a v noci mrzlo a 

na našem hřišti se druhý den vytvořil ledový povrch a o přestávce na něm tehdejší oktáva bruslila. 

Napadlo nás něco podobného zkusit vyrobit na poslední den školy před Vánocemi. Pokud bude 

pod nulou, necháme hřiště pokropit vodou a nechat zmrznout. Když to vyjde, můžeme se jít 

klouzat na hřiště! Odvážnější jedinci si mohou přinést brusle.  

 Naše škola na Facebooku a Instagramu 

Na listopadovém zasedání jsme probírali sociální sítě naší školy. Přednesli jsme tento návrh panu 

řediteli a panu Štěpničkovi. Dohodli jsme se, že naše škola posílí svou aktivitu na Facebooku, avšak 

návrh na zřízení účtu na Instagramu vedení školy zamítlo.  

 Akce prosinec 
 7.12. - exkurze PS Znoimia do Vídně, koncert před radnicí v 18:00 hodin 

 9.12. - zájezd do Drážďan - G3. B + G1. B + část G6. A 

 11.12. - Znojemský advent - vystoupení PS Znoimia - 10:00 h. 

 12.12. - Šachový turnaj - ZŠ + SŠ, Dolní Česká 

 13. 12. 2017 - 17:00 - adventní koncert PS Znoimia v kostele sv. Alžběty 

 19.12.  - zájezd Drážďany - G3.B + G1.B + část G6.A (Hor, Sol) 

 19.12. Vánoční školní turnaj ve florbalu (Hr) → letáky na nástěnkách 

 20. 12. + 21. 12.  prezentace ročníkových prací G3.B, G7.A (Pau, Rub)  

 21. 12. 2017 - vánoční koncerty pro školu a veřejnost v aule na DČ - dopolední koncerty - 2. a 4. vyuč. 

hod. (8:55, 10:50), večerní koncert - 18:00 hod. 

 Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1. 2018 (od 3. 1. vyučování) 

 STÍŽNOSTI 

→ Rádi bychom vznesli stížnost ke studentům primy a sekundy, kteří po sobě i po ostatních hází 

praskací kuličky, rozhazují je po šatnách a údajně je hází ze schodů na procházející osoby. Pokud 

se to bude opakovat, budeme to řešit s vašimi třídními učiteli, nebo panem ředitelem, protože 

tohle je opravdu „na ranu“!!! 

→ Druhá stížnost byla na problémy s výukou a přístupem paní profesorky Chybíkové. (pg. lyceum) 

→ Opakovaná stížnost na chování primy a sekundy v šatnách.  

 PŘIPOMÍNKY → dveře – učebna 612 (DČ), vypínače v šatnách.  

Termín příštího zasedání: 5. 1. 2018 
Plánovaný obsah: Den otevřených dveří, přihlašování tříd na GPOA-Cup 

 + další záležitosti ohledně turnaje, školní akce, dlouhodobý projekt 

parlamentu, ekoprojekty (!), burza knih (P4.C) atd.  

 

Přejeme všem studentům 

i pedagogům krásné Vánoce! 
SPGPOA  

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com  

Ve Znojmě 8. 12. 2017  
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