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ZÁPIS ZE SCHŮZE STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 13. 3. 2018 
Schůze byla neplánovaně svolaná na žádost studentek.  

Majáles 2018 

- Koná se v pondělí 7. 5. 2018. 

- Kvůli inovacím Znojemské besedy (zrušit studentský průvod městem a přesunout veškerý program 

do Dukly) se rozhodla skupina studentů ze všech znojemských škol zorganizovat Majáles tak, jak 

ho známe. Koordinátorky za naši školu jsou Valentýna Sturzová (G3.B) a Eliška Vorlická (P3.C).  

- Průvod z ulice Dvořákova na Horní náměstí začíná ve 12 hodin + mírná úprava trasy  

- Po průvodu začne program na podiu na Horním náměstí. Během hlavního programu má ještě 

pod podiem u stánků každá škola svůj vlastní program pro návštěvníky. Program na náměstí se 

nebude krýt s programem v Dukle a ani tato akce není mířena jako protiútok na oficiální Majáles.  

- Naše škola vybírá za každý obor (G, SPgŠ, OA) jeden královský pár. Formulář pro zapsání vašich 

kandidátů bude viset na nástěnce SPGPOA v 1. poschodí. Podmínkou pro zapsání na 

kandidátku je, aby dotyčný s nominací souhlasil. Na konci března se bude mezi kandidáty 

hlasovat.  

- Volná disciplína krále a královny na podiu.  

- Téma průvodu letos není zadané + budou se účastnit pouze zájemci (nikoliv celé třídy jako 

v minulých letech + pouze SŠ)  

- Hlasité pokřiky + transparenty, propagace školy během akce 

- Informační schůze členů SPGPOA a dalších studentů, kteří by měli o Majáles zájem, proběhne ve 

středu 28. 3. 2018. Bude se hlasovat o královském páru za G a SPgŠ. Zváni jsou všichni a zároveň 

pro členy SPGPOA není účast povinná, pokud třída o Majáles nemá zájem.  

SPGPOA  

ve spolupráci s Valentýnou Sturzovou a Eliškou Vorlickou 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 13. 3. 2018  

Z členů SPGPOA přítomni:  
G1.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G1.B, G2.B, G3.B, G4.B, P1.B, 

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


