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ZÁPIS ZE SCHŮZE STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 16. 5. 2018 

Schůze byla přesunuta z 14. května. Změna místa konání – učebna 369 

Benefiční večer GPOA 

Studenti z projektu DofE při naší škole v čele s paní učitelkou Veselou a panem učitelem Kolářem 

pořádají benefiční akci. Náš parlament byl osloven jako spoluorganizátor, aby to byla akce školy 

a ne akce DofE. Celou akci zaštiťuje organizace Člověk v tísni a společně s ní bychom touto akcí 

přispěli k výstavbě školy v Etiopii, kde není vzdělání samozřejmostí.  

Sponzoři  

Sháníme jakékoliv sponzory pro tuto akci, takže pokud o někom víte (např. váš rodič, známý atd.), 

tak prosím oslovte paní učitelku Veselou (kabinet AJ u bočního vchodu do školy) a ta vám dá 

dopis pro tyto podnikatele/firmy se žádostí o sponzorský dar a dvě volné vstupenky. Po dobu 

nepřítomnosti paní Veselé budou tyto materiály u pana učitele Koláře (kabinet chemie). Byli 

bychom moc rádi, kdyby každý člen parlamentu zkusil doručit alespoň jednu žádost o tento 

sponzorský dar, stoprocentně každý někoho takového ve svém okolí má.  

Sbírka 

Není z čeho pokrýt výdaje za celou tuhle akci, tudíž prosíme třídy, zda by mohli na tuto benefiční 

akci přispět minimální částkou cca 200 Kč za třídu. Výtěžek z celé této akce pak půjde právě na 

výstavbu školy v Etiopii. Na osobu je to zanedbatelná suma ale dohromady mohou tyto peníze 

udělat velké věci a pomoci tak těm, co to potřebují. Samozřejmě je to jen pro dobrou věc a ne 

povinnost.  

Vybranou částku pak prosím noste do pátku 25. 5. paní Veselé nebo panu Kolářovi.  

Termín akce + program 

Akce se bude konat v aule dne 6. 6. 2018 a na programu je dražba výtvarných děl našich 

studentů, vystoupení školního sboru a divadelní představení v režii paní Helebrantové.  

S případnými dotazy se prosím obracejte na paní Veselou - vesela.o@gpoa.cz  

Předem mockrát děkujeme za jakoukoliv pomoc s organizací této benefiční akce. ☺  

DofE – GPOA Znojmo 

+ SPGPOA 

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 16. 5. 2018  

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

Nepřítomni: P1.A, P3.A, P3.C + Maturitní třídy Omluveni: P2.B, P3.B 
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