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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 24. 3. 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, P1.C, P2.C, zástupci OA 

Nepřítomni: G4.B, P4.A, P4.B, P3.C, P4.C 

Projednávaná témata:  

 Sbírka pro Nikolku 

V úterý 21. 3. na naší budově proběhla slibovaná sbírka pro Nikolku. Na naší budově se 

vybralo 7000 Kč a na budově Přemyslovců 3000 Kč.  

Všem, kteří přispěli, a organizátorkám samotným mockrát děkujeme!  

 Majáles 

Na minulém zasedání byl odsouhlasen návrh na rozdělení na obory školy. Téma je tedy 

dáno. Na dnešní schůzi jsme se dohodli na podrobnostech.   

 Gymnazisté půjdou převlečeni za vysokoškoláky (lékaři, právníci, přírodovědci atd.) 

(bílé pláště, velké brýle…) + skupinka neúspěšných absolventů – popeláři apod.  

Třídy: G2.B + ? 

 Studentky SPgŠ půjdou jako učitelky ze školky a některé budou převlečené jako děti 

(copánky, šaty, reflexní vesty atd.) + studenti pedagogického lycea jako malíři, 

hudebníci, herci a sportovci. Třídy: P2.A, P2.B, P2.C 

 Studenti OA budou podnikatelé, účetní a obchodníci (bílé košile, kravaty, saka)  

a počítačoví experti, programátoři apod. Třídy určí parlament na OA.  

 Pokřik nebo písničku bude mít každý obor zvlášť. Nakonec bude završen společným 

výkřikem. Za gymnázium a SPgŠ vytvoří pokřik/písničku Anna Ondrušová (G2.B) a 

Klára Vystrčilová (P2.B).  

 Dále v průvodu budeme mít několik cedulí, které se později spojí do celého názvu 

naší školy. 

 Králové a královny budou zvoleni z každé budovy. Na nástěnce parlamentu visí 

papír, kam můžete zapsat své návrhy, kdo by mohl být král a královna z naší budovy. 

Podmínkou je nejprve se dotyčného zeptat. 

 Majáles ve Znojmě se bude konat ve čtvrtek 4. 5. 2017.  

 S veškerými dotazy se obracejte na předsedkyni parlamentu pro pedagogickou 

školu – Adélu Jiráskovou z P2.B. 

 Dubnové akce 

11. 4. 2017 – zkrácená výuka, konec po 3. vyučovací hodině, písemné maturitní zkoušky  

12. 4. 2017 – ŘEDITELSKÉ VOLNO, přijímací zkoušky na čtyřleté obory, rodičovské schůzky 

13. 4. – 17. 4. 2017 – velikonoční prázdniny 

18. 4. 2017 – přijímací zkoušky na osmileté gymnázium, praktické přijímací zkoušky  

 pro obor PMP 

19. 4. 2017 – ŘEDITELSKÉ VOLNO, přijímací zkoušky na čtyřleté obory 

20. 4. 2017 – přijímací zkoušky na osmileté gymnázium, praktické přijímací zkoušky  

 pro obor PMP 

 VUT  Brno – TOP 500 

Naše gymnázium bylo v projektu VUT v Brně – TOP 500 zařazeno mezi 10 nejlepších 

středních škol, a to na základě počtu studentů, kteří získali nárok na stipendium TOP 500.  
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 Školní výlety 

Se třídními učiteli zavčas začněte plánovat třídní výlety. Pro výlety je vyhrazen poslední 

týden června. Letos jsou povoleny dvoudenní výlety i pro nižší gymnázium. Podmínkou 

je, aby to byl výlet s poznávací nebo sportovní tématikou.  

 Oprava křídla u tělocvičny 

V dubnu proběhne rozsáhlá oprava přístavby tělocvičny. Budou opraveny šatny, už 

nebude skrz zdi vidět na dvůr, budou vyměněny dveře apod.  

 Trička školy 

Padl zde návrh na nová trička školy, který byl parlamentem odsouhlasen. Shledáváme 

to podstatným, neboť stávající „žlutá“ trička nejsou zrovna reprezentativní. Pan ředitel 

tento nápad odsouhlasil také. Hlasovalo se mezi různými návrhy. Nejúspěšnější byl návrh 

na pruhovaná trička. Navrženy jsou 4 druhy (podle barev školy) – bíločervené, bíložluté, 

bílomodré a bílozelené. Vlevo na hrudi by bylo logo naší školy a malý nápis GPOA 

Znojmo. Chtěli bychom mít všechny 4 druhy, protože když si je oblékne skupinka 

studentů např. na DOD, bude to vypadat vesele a zajímavě. A také proto, že by bylo 

těžké dohodnout se jen na jedné barvě. Důležitou roli ale bude hrát cena. Pan ředitel 

řekl, že pokud bychom vyhráli Majáles, tak je ochoten vyhranou částku investovat do 

nových triček. Na konečné rozhodnutí máme ještě plno času, později zveřejníme naše 

nákresy, jak by trička mohla vypadat a budeme se tímto tématem nadále zabývat. 

Samozřejmě můžete navrhnout i svá trička a poté je na jednom ze zasedání představit. 

Prozatím jsou odsouhlaseny čtyři proužkované varianty.  

 

Témata na příští zasedání: Příprava Majálesu, třídní výlety, přijímací zkoušky, květnové 

akce, nabídka volitelných předmětů, trička školy atd. 

Předběžný termín příštího zasedání: 10. 4. 2017  
Zasedání 3. 4. je zrušeno!!! 

 

Děkujeme všem za účast a náměty. Budou teď častější schůze, kvůli přípravě Majálesu. 

Všechny záležitosti konzultujeme s parlamentem z budovy Přemyslovců.  

 

 Adam Štraus, Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com  

Ve Znojmě 24. 3. 2017  
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