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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 13. 2. 2017 

Přítomni: 

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

P3.A, P1.B, P2.B, P3.B, P1.C, P2.C, P3.C,  

Mgr. Ladislava Vrbková, PaedDr. Ivana Herzigová 

Nepřítomni: G8.A, G1.B, G3.B, G4.B, P4.A, P4.B, P4.C  

Projednávaná témata:  
 Úvod   

Úvodem byl stručně zrekapitulován obsah minulé schůze. Minule jsme řešili zimu ve škole, 

automaty na kávu, bufet a plno dalších stížností.  

 Nástěnka parlamentu 

Prakticky ihned po předchozí schůzi, kdy byl tento návrh odsouhlasen, jsme zřídili 

nástěnku pro parlament. Je hned vedle kabinetu biologie společně se suplováním. 

Došlo však k tomu, že nám někdo naše dokumenty sundal, protože tam už nebylo místo. 

Shodou okolností ty nejpodstatnější… Proto tímto všechny prosíme, aby své papíry věšeli 

na hlavní nástěnku, kde jsme jim uvolnili místo a nám ponechali tu u kabinetu biologie. 

Také jsme mluvili s panem ředitelem o nástěnce hned vedle hlavní nástěnky místo dvou 

dřevěných přihrádek, ve kterých onoho času byly rozvrhy. Prozatím ještě zůstane u 

biologie. Pokud na naší nástěnce kdokoliv shledá nějaké nesrovnalosti či chyby, dejte 

nám vědět a okamžitě vše opravíme. Děkujeme.  

 Poděkování třídě G4.A 

Jménem pana ředitele a pedagogického sboru děkujeme třídě G4.A za pomoc při 

organizaci přijímacích zkoušek nanečisto.  

 Masopust  

Na dnešní schůzi přišla paní Vrbková, se kterou jsme hovořili o Masopustu, který bude za 

dva týdny. Organizuje jej třída P2.C a P3.C. S případnými dotazy se obracejte na ně, pí. 

profesorku Vrbkovou nebo na předsedkyni parlamentu pro pedagogickou školu. 

Účastníky průvodu si vybírají sami.  

 Řešení stížností a připomínek 

Všechny stížnosti a připomínky na učitele byly předány vedení školy.  

Bufet – Bufet nekončí, díky výjimce ve vyhlášce pro víceletá gymnázia. Studenti, kteří 

nesplnili povinnou školní docházku, si zde ale mohou koupit pouze potraviny odpovídající 

vyhlášce. Zdůrazňujeme „nesplnili povinnou školní docházku“ nikoliv mladší 15 let!  

Automaty – Padl zde návrh na automaty na čip, tudíž by středoškoláci mohli využívat i 

klasické automaty s klasickou nabídkou.  

Jídelna – Do jídelny pravidelně dochází stravovací referentka, která naši jídelnu chválí. 

Proto sepisujte problémy a v případě, že jich bude více, tak je předáme panu 

vedoucímu.  

Témata na příští zasedání: Majáles (téma, průvod)  

Předběžný termín příštího zasedání: 10. 3. 2017 (Počítejte s možností neplánované schůze!)  

… Děkujeme všem za účast. Na příští zasedání připravte své návrhy na téma letošního 

Majálesu. Každý návrh bude vítán! Dále zveme všechny, kteří by se k Majálesu rádi vyjádřili.  

 

 Adam Štraus, Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com  

Ve Znojmě 13. 2. 2017 
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