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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 10. 5. 2017  

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

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

Nepřítomni: G8.A, G3.B, G4.B, P2.A, P4.A, P4.B, P3.C, P4.C 

Nepřítomni/omluveni: P2.C, P3.B 

Projednávaná témata:  

 Úvod 

Po nekonečném projednávání otázky Majálesu už je čas i na ostatní záležitosti.  

 Výsledky Majálesu  

Bohužel, letos byly i lepší školy, naše škola se neumístila na bedně a naši králové a 

královny bohužel neuspěli také. Avšak moc děkujeme Elišce Vorlické a Davidovi 

Schmuttermeierovi za skvělou reprezentaci školy. Královi a královně OA stejně tak. První 

místo v průvodu získalo SOU Přímětická a král i královna Majálesu byli oba  z Gymnázia 

Dr. Karla Polesného. 

Za zmínku ale stojí nádherná poznámka Elišky Vorlické při vyhlašování vítězů: „Pro svou 

školu jsem ochotná udělat cokoliv“ a naprosto famózní tanec Davida Schmuttermeiera. 

Kdo nedorazil na vyhlašování, o hodně přišel.  

 Hodnocení Majálesu  

Zkouška proběhla naprosto úžasně, všechno fungovalo, jak má, OA spolupracovala, 

dorazily všechny třídy a až na jedince, bylo vše skvělé. Co se ale nestalo…  

Dorazili jsme na shromaždiště na náměstí Svobody, sestavili svůj průvod a všechno 

klapalo. Zhruba půl minuty před začátkem průvodu projel středem vláček, který totálně 

rozhodil naši formaci, než jsme se ale stačili seskupit zpátky, průvod už byl v pohybu. A 

aby toho všeho chaosu nebylo málo, za námi bylo SOU  Přímětická, které nastoupilo 

s bubny a trubkami a svým jekotem  přehlušili úplně všechny, naše tři megafony neměly 

nejmenší šanci. Naše pokřiky nešlo v tom hluku a chaosu absolutně vůbec sjednotit, 

naštěstí jsme začali skvěle improvizovat a sborově křičet „GPOA“ a „Gympl, Pajdák, 

Obchodka jsme společná jednotka.“ To náš průvod zachránilo. Důležité ale je, že jsme 

si to všichni užili a pobavili se. S výkony všech tříd jsme naprosto spokojeni (až na drobné 

výjimky), všichni věnovali Majálesu čas, připravovali se, ale našli se i jedinci, kteří se 

nepřipravili a nespolupracovali. Co bychom ale chtěli zvláště pochválit, byla skupinka 

popelářů z G5.A, školka a celkově kostýmy a skvělá, vzorná příprava všech studentů 

SPgŠ. Děkujeme všem, kteří se Majálesu zúčastnili, a všem, kdo naší školu podpořili! Teď 

slovo „Majáles“ na parlamentu dobrý půlrok neuslyšíte.  

 Třídní výlety 

G2.A – 1 d, Vídeň 

G3.A – 1 d, Brno, laser game 

G4.A – 2 d, Příbor 

G7.A – 5 d, Vodácký kurz 

G2.B – 2 d, Vodácký kurz, Dyje 

P1.A – 1 d, Pálava 

P2.B – 2 d, Pasohlávky  

P1.C – 2 d, Vranov  

(Neúplný rozpis, doplněn bude na příštím zasedání po dohodě tříd s třídními učiteli) 

 Den proti rakovině 

Ve středu 10. 5. 2017 proběhla na naší škole i ve Znojmě sbírka na Český den proti 

rakovině. Na naší škole jej zařizovala paní profesorka Dočkalová. 
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 Odvolání předsedy třídy G6.A 

Předseda studentského parlamentu pro gymnázium odvolává předsedu třídy G6.A 

Vladimíra Palase na žádost třídy, dle bodu stanov SP GPOA 2/C/(5). Z důvodu 

neinformovanosti třídy ohledně Majálesu, urážek, hloupých poznámek a neschopnosti. 

Do funkce předsedy třídy je povolán David Schmuttermeier, zástupcem bude Tereza 

Lahodná. 

 Charitativní koncert pro Míšu 

17. května 2017 v 18:00 se bude na zimním stadionu ve Znojmě konat charitativní 

koncert pro nemocného Míšu. Výtěžek z koncertu a sbírky bude věnován na drahou 

terapii kmenovými buňkami v izraelském Tel Avivu. Koncert pořádá Oblastní charita 

Znojmo. Vystoupí na něm např. Ivan Mládek, No Name, Čechomor a Tomáš Klus. 

Předprodej vstupenek bude v TIC na Obrokové ul. Vstupné je 350 – 500 Kč.  

 Spolupráce s OA 

Zhruba od února letošního roku začal studentský parlament naší školy spolupracovat 

s parlamentem budovy Přemyslovců. Je to historicky poprvé, kdy tyto dvě organizace 

spolupracovaly. Předchozím předsedům se to nikdy nepodařilo. Pozitivní ohlas měla 

tato spolupráce při organizaci Majálesu, výběru školních triček apod.  

Obě části studentského parlamentu fungují samostatně, avšak zápisy z jednání 

parlamentu jsou na stránkách školy společně, proto má každý student přístup 

k tématům projednávaným na OA a naopak. Doufáme, že tato spolupráce bude trvat 

i nadále.  

 Babi, dědo vzpomínej…  

Studenti pedagogických oborů GPOA Vás zvou na výstavu „Babi, dědo vzpomínej…“ 

Výstava je určena k podpoře mezigeneračních vztahů mezi seniory a jejich vnoučaty. 

Výstava bude v aule na Dolní České od 15. 5. – 29. 5. 2017, veřejnosti bude přístupná 

od 9:00 do 13:00. Výstavu pořádá třída P2.B s Mgr. Janulíkovou.  

 Akce květen 

 1. 5. – státní svátek  

 3. 5. – ředitelské volno (G, Pg)  

 4. 5. – Majáles 

 8. 5. – státní svátek  

 2. 5. – 9.5. písemné maturitní zkoušky, 

společná část MZ 

 10. 5. Český den proti rakovině  

 Ústní maturitní zkoušky: 

 16. – 19.5. - G8.A + G4.B + P4.C 

 22. – 26.5. - P4.A + P4.B 

 26.5. + 29.5. - P3.D 

 22. – 26.5. - E4.B + E4.C 

 19.5. -  Státní jazyková zkouška 

základní B2 - AJ, NJ 

 15. – 26.5. -Odborná praxe 3. roč.  

 15. 5. – 26.5. - Pedagogická praxe 

SPgŠ : P1.A, P1.B, P2.A, P2.B, P3.A, 

P3.B, P3.C  

 9.5. – 26.5.2017 – ČŠI - testování 

výsledků vzdělávání, G4.A (ČJ, NJ, Z) 

 31. 5. 2017 - jednotlivá maturitní 

zkouška

Termín příštího zasedání:  2. 6. 2017  
Témata na příští zasedání: Třídní výlety, Červnové akce 

… Do příštího zasedání se třídními učiteli závazně projednejte výběr třídního výletu a 

termín. Děkujeme.  
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