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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 11. 5. 2018 

Plánovaný obsah: Zhodnocení akcí – Majáles, GPOA Cup, Benefiční večer DofE GPOA, školní výlety 

Projednávaná témata: 

1) Zhodnocení a výsledky Majálesu 

Za celý organizační tým Majálesu na naší škole můžeme říct, že naše škola udělala pro Majáles 

úplně všechno a nejlíp, jak to šlo. Jsme moc spokojeni s přístupem všech zúčastněných, výborná 

příprava, skvělé kostýmy a moc dobrá synchronizace celé školy. Dostali jsme obrovskou pochvalu 

od vedení školy i učitelů. Bohužel našich 250 studentů v kostýmech ve stylu Hippies nestačilo na 

cca 50 studentů v černých tričkách z Gymnázia Karla Polesného, kteří vyhráli hlavní cenu za 

průvod, a král i královna Majálesu jsou oba z této školy stejně jako vloni. ☺  

Mockrát děkujeme všem zúčastněným a všem kandidátům na krále a královny za výbornou 

reprezentaci školy.  

Odkazy na kvanta fotek z Majálesu: 
Dominik Chalupník: 

https://www.facebook.com/noprece.clovek/media_set?set=a.2077499902517645&type=3  

Izzy Cooper:  

https://www.facebook.com/izzycooper.cz/media_set?set=a.10213841822657782.1073742216.1174210424&ty

pe=3  

Znojemsko:  

https://www.facebook.com/pg/tydenikznojemsko/photos/?tab=album&album_id=1759116134156048  

Mgr. Leischnerová:  

http://leischnerova.rajce.idnes.cz/MAJALES_7.5.2018/  

Standa Nováček  

https://standanovacek.rajce.idnes.cz/Majales_2018_-_Znojmo/  

Z těchto fotek uděláme nástěnku u vchodu do školy.  

2) Zhodnocení školního turnaje  

Bohužel na školní turnaj spousta studentů i učitelů nadávalo, někteří měli pádné důvody, někteří 

jen neunesli, že nevyhráli. Ale většina zúčastněných byla s celým turnajem spokojena a pro ně 

budeme turnaj opakovat i v příštím školním roce. Třídy, které byly nespokojené, tam samozřejmě 

nikdo nenutí.  

Zpětná vazba – Dotazník mají k dispozici vaši předsedové na emailových adresách. Pokud 

budete mít zájem vyplňovat zpětnou vazbu, předejte ji pak vašim předsedům a ti ji odevzdají na 

jednom z příštích zasedání SP. Hloupé připomínky a urážky trháme.  

Více informací, fotky a kompletní výsledky celého turnaje jsou na školním WEBU.  

Odkaz zde: 
 http://www.gpoa.cz/pro-studenty-a-rodice/ostatni-clanky-aktualniho-skolniho-roku/1362-gpoa-cup-2018  

3) Benefiční večer GPOA – 6. 6. 2018 

Tomuto tématu bude věnována zvláštní schůze – 14. 5. 2018  

4) Další  

Termíny výletů: 26., 27., 28. 6. 2018  

Ekoden: 25. 6. 2018  

Výměna zástupce předsedy třídy G7.A – Vojtěch Poláček 

Uzavírání klasifikace: 22. 6. 2018 

Návrh na pořízení rolet do učebny 206 kvůli slabému projektoru 

Nový rozhlas v učebně 312 je nefunkční.  

 

Schůze SP – benefiční večer GPOA: 14. 5. 2018 

Příští zasedání: 4. 6. 2018 (odloženo kvůli praxím SPgŠ)+ 18. 6. 2018 (focení parlamentu) 

SPGPOA 

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 11. 5. 2018  

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

P3.B, P1.C, P2.C, P3.C, zástupce OA 

Nepřítomni: Maturitní třídy Omluveni: G2.A 
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