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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 18. 6. 2018 

Plánovaný obsah: organizace parlamentu ve školním roce 2018/2019 – plán akcí SP, burza učebnic, 

změny osazenstva parlamentu.  

Závěrečné zasedání SPGPOA  

Projednávaná témata: 

1) Shrnutí práce parlamentu za školní rok 2017/2018  

Děkujeme všem studentům, kteří se podíleli na organizaci Studentského parlamentu GPOA ve 

školním roce 2017/18. Společnými silami se nám podařilo zorganizovat u nás ve škole několik akcí 

a při spoustě dalších jsme pomáhali. Děkujeme místopředsedům a všem předsedům tříd, kteří 

ochotně celý rok zastupovali svou třídu. Nejvzornější účast na zasedáních studentského 

parlamentu mají třídy: G5.A, G6.A, G7.A, G1.B, G3.B, P2.A, P3.B, P2.C. Dále děkujeme za 

spolupráci SP na Obchodní akademii, panu řediteli Gretzovi, paní zástupkyni Herzigové a 

Barnetové.   

2) Benefiční večer GPOA – 6. 6. 2018 

Mockrát děkujeme všem účinkujícím a dalším studentům, kteří se na realizaci benefičního večera 

podíleli, ale největší poděkování patří všem třídám, které přispěly na výstavbu školy v Etiopii 

jakoukoliv částkou. Celkem se vybralo 20 485 Kč, 3 € a 35 centů.  

3) Organizace SP v příštím školním roce  

Parlament v příštím školním roce bude fungovat stejně jako letos a vloni. V druhém pololetí 

proběhne volba předsedy SPgŠ a obou místopředsedů.  

Pokud by to bylo alespoň trochu možné, prosíme třídy, aby neměnily svoje zástupce 

v parlamentu. Samozřejmě má třída na změnu právo. (→ Stanovy SPGPOA – 13., 14., 15., 16.).  

Během prvního týdne září rozhodne za přítomnosti třídního učitele, zda budou členové ve 

funkcích i nadále, nebo třída zvolí nové členy. Pokud třída změnu nezahlásí do 1. zasedání 

parlamentu, automaticky zůstává předseda i zástupce z loňska.  

4) Burza učebnic  

V pondělí 25. 6. 2018 bude v učebně 101 probíhat burza učebnic (13.30 – 15.00). Zveme všechny 

potenciální prodejce i kupce. Učebnice se zpravidla nemění, tudíž můžete nakoupit učebnice od 

starších studentů už teď v červnu. Další burza se bude konat během prvního týdne září. 

Burza ztrát a nálezů  

Společně s burzou učebnic bude probíhat i burza ztrát a nálezů. Do konce tohoto týdne 

kontrolujte, zda ve vitríně není nic vašeho.  

5) Focení parlamentu  

Těšíme se na spolupráci v příštím školním roce. ☺  

Přejeme všem studentům i pedagogům krásné prázdniny! 

SPGPOA 

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 18. 6. 2018  

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

P3.B, P1.C, P2.C 

Nepřítomni: Maturitní třídy Omluveni: P3.A, P3.C 


