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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 23. 1. 2017 

Přítomni 
G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G8.A, G1.B, G2.B, 

G3.B, P1.A, P2.A, P3.A, P1.B, P2.B, P3.B, P4.B, P2.C, P3.C, P4.C 

Nepřítomni G4.B, P4.A 

Nepřítomni/omluveni P1.C 

 

Projednávaná témata:  

 Úvod   

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

škole, automaty na kávu, bufet a problémy s internetem. Také dnes byl kompletně 

doplněn seznam členů parlamentu a emailových adres.  

 Zima ve škole 

Zima ve škole byla hlavním tématem minulého zasedání. O všech problémech byl 

informován pan ředitel a začal je řešit. Byly vyměněny dveře od šaten na školní dvůr, 

kterými do školy proudil studený vzduch. Také vznikla facebooková skupina z řad 

studentek pedagogické školy, která měla v úmyslu řešit zimu ve škole hromadnou 

demonstrací před ředitelnou a zavřením školy. Škola by měla být zavřena, pokud 

teplota v ní klesne pod 16 °C. Taková zima ve škole nikdy nebyla, tudíž veškeré 

nepokoje nejsou na místě. Ve škole došlo k mírnému zlepšení. Dokonce jsme obdrželi 

stížnost, že ve škole je přetopeno. Tepleji rozhodně je, ale škola nemá peníze na 

realizování zmíněných řešení jako např. oprava všech radiátorů. Kde ale nedošlo 

k zlepšení, je tělocvična a chodba u ní. Zde je zima pořád a možná ještě větší. Díra ve 

zdi v chlapecké šatně dosud opravena nebyla, pouze montážní pěnou. Zdůvodněním 

byla stavba na přilehlém pozemku.  

 Spolupráce s OA 

Minule bylo řečeno, že by bylo vhodné spolupracovat s parlamentem na OA. 

Kontaktovali jsme jeho členy, ale dosud jsme se odpovědi nedočkali. Průběžně 

budeme informovat o dění v této záležitosti. Spolupráce s OA bude nezbytná při 

organizaci Majálesu apod.  

 Káva, automaty, bufet 

Dle nové vyhlášky se ve školách nesmí prodávat slazené nápoje, káva, sladkosti a 

všechna nezdravá jídla. Automaty na kávu vystřídaly automaty na slazené sušené 

mléko a v automatech na jídlo jsou oříšky a ptačí zob. Většina studentů s tím nesouhlasí 

a právem. Odnáší to valná většina studentů naší školy, kteří už jsou středoškoláci, na 

které se už tato vyhláška nevztahuje. Proto také klasické automaty zůstanou na Dolní 

České a na budově Přemyslovců, kam nemají studenti osmiletého gymnázia přístup. 

Sladkosti a káva se totiž nesmí ani propagovat, tudíž myšlenka prodávat v bufetu tyto 

výrobky pouze studentům starším 15 let není možná. Ve zprávách ale bylo řečeno, že se 

vyhláška zmírňuje na víceletá gymnázia. Pokud to je pravda, bufet ve škole zůstane. 

Pokud ne, tak se bufet od 30. 1. ruší.  

 Internet 

O problémech s připojením bylo informováno vedení školy a den poté už internet 

fungoval. A funguje i nadále. 
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 Nástěnka parlamentu 

V průběhu února bude zřízena nástěnka pro účely studentského parlamentu. V potaz 

připadá nástěnka u kabinetu biologie, která není nijak využita.  

 Školní časopis 

Minulý týden vyšlo po dlouhé době opět nové číslo časopisu. Časopis teď dlouhou 

dobu nevycházel, protože nebyli lidé, kteří by nad tím byli ochotni strávit svůj čas. 

Tehdejší „Dolní Report“ se přejmenoval a původní třicetičlenná redakce má teď pouze 

dva členy. Šéfredaktorkou je Anna Ondrušová (G2.B) a grafickou úpravu obstarává 

Jana Mojžišová (G7.A). Redakce nyní ustanovena není a přispět může prakticky 

kdokoliv. S případnými dotazy se obracejte na jednu z redaktorek. Za každý příspěvek 

budou rády.  

 STÍŽNOSTI  

Jídelna – Opět zde byla stížnost na školní jídelnu. V poslední době se ale jídelníček 

vymyká kontrole. Na nabídce je například řízek v kokosu. Co si pod tímhle názvem 

máme představit? Už jen představa je děsivá. V jídelně byla nedávno na kontrole 

stravovací referentka. Důrazně vyzdvihla „pestrost jídelníčku“ a to v kladném smyslu 

slova. Každý máme jiné názory. Tyto stížnosti bude nadále řešit domovní rada s panem 

Křížem.  

Kanalizace a zápach – V poslední době před naší školou často stává dodávka 

kanalizační pohotovosti. Ucpávají se záchody a je nutno odčerpat vše… Po tomto 

procesu ve škole bývá nepříjemný zápach. S tímto problémem škola nic dělat nemůže, 

protože je za něj odpovědný majitel přilehlého pozemku, kde momentálně probíhá 

stavba.  

Klasifikace a učitelé – Také jsme obdrželi stížnosti na učitele - na jejich známkování, 

vedení hodiny, přístupu ke studentům a plno dalších. Dotyčným učitelům, kteří zde byli 

původně zmíněni, se omlouváme. Dopustili jsme se nerozvážné chyby, která už se 

víckrát opakovat nebude.  

Témata na příští zasedání: Majáles, Masopust, Sportovní akce, Exkurze, Jídelna, Aktuální 

stav bufetu a automatů, Spolupráce s OA.  

Předběžný termín příštího zasedání:  13. 2. 2017 

Děkujeme za hojnou účast.  

Adam Štraus, Adéla Jirásková  

parlamentgpoa@gmail.com 

 

Ve Znojmě 23. 1. 2017 

 

 

 


