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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 4. 2. 2019 

Plánovaný obsah: Studenti studentům II., Facebook parlamentu, Zhodnocení práce 
parlamentu za I. pololetí, Majáles 2019(termín, téma, královský pár, hlasování, výběr tříd), 
termíny akcí 

Projednávaná témata: 
1) Studenti studentům + fotky školy  

Na lednovém DOD dostávali zájemci o studium naší školy brožury, které jsme už představovali 
na předchozích zasedáních. V brožurách byly použity reprezentativní fotografie naší školy od 
Dominika Chalupníka z G7.A.  
Navrhujeme zveřejnění elektronické verze těchto brožur na webových stránkách školy a další 
použití Dominikových fotografií v propagačních materiálech, při prezentaci škol, případně 
pro ně nalézt další využití.  
Jeden z návrhů bylo zřízení kolonky „Průvodce školou“ na stránkách GPOA – propagační 
video školy + fotky školy.  
Hlasování – většinová shoda parlamentu 
 

2) Majáles 2019 – předběžné informace  
- Termín: Úterý 7. 5. 2019 – zapsat do kalendářů!  
- Výběr tříd, které se budou akce účastnit: Jako v předešlých letech – třídy, které budou 

v rámci přípravy Majálesu nejaktivnější.  
- Královský pár: Nový návrh – volba pouze jednoho královského páru za celé GPOA – 

kandidáti z Pontassievské i z Přemyslovců. Vloni měla naše škola jeden královský pár za 
každý obor – dohromady 6 lidí, mezi které se rozdělily hlasy našich studentů. Pokud 
bychom měli pouze jeden pár, dostal by více hlasů a měl by tím pádem vyšší šanci na 
vítězství.  
Navrhneme tento způsob Obchodní akademii.  
Po vyjádření OA se domluvíme na finálním způsobu výběru krále a královny.  

- Do konce března 2019 shromáždíme všechny návrhy na téma našeho průvodu a adepty 
na krále a královnu. Poté by se hlasovalo – nejspíš přes facebookovou stránku 
parlamentu 

- Plakát – do konce tohoto týdne (do 8. 2. 2019) můžete posílat návrhy na plakát celé 
akce na email předsedkyně pedagogické školy Kláry Stixové.  

- Workshop 
 

3) Facebook parlamentu  
Rozhodli jsme se založit facebookovou stránku našeho parlamentu, aby byli studenti naší 
školy lépe informovaní o dění na škole, o plánovaných akcích atd.  
Odkaz - www.facebook.com/spgpoa  
 

4) Důležitá data (duben, květen)  
St 10. 4. 2019 
Výuka do 11:30 (všechny obory)  
Čt 11. 4. 2019  
Zahájení výuky v 10.50 (všechny obory kromě 
nižšího gymnázia)  
Pá 12. 4. 2019  
ŘEDITELSKÉ VOLNO (budova Pontassievská)  
Po 15. 4. 2019  
ŘEDITELSKÉ VOLNO (budova Pontassievská)  
18. 4. - 22. 4. 2019  
VELIKONOCE  

Po 29. 4. 2019  
Poslední zvonění  
Čt 2. 5. 2019  
Výuka od 7:10 - 12:30 (budova Pontassievská)  
St 1. 5. + 8. 5. 2019  
Státní svátky 🇨 
Pá 3. 5. 2019  
ŘEDITELSKÉ VOLNO (všechny obory)  
Út 7. 5. 2019 
MAJÁLES  

 

Přítomni:  G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G1.B, G2.B, G3.B, G4.B, P1.A, 
P3.A, P2.B, P3.B, P4.B, P1.C, P3.C 

Nepřítomni: G8.A, P4.A, P1.B, P2.C, P4.C Omluveni: P2.A 
Host: Výbor parlamentu OA, Majáles – Pavlína Vojtěchová, Valentýna Sturzová 
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5) Podněty předsedů tříd 
- Třídnické problémy některých tříd – omezený počet hodin absence třídním učitelem 
- Závady na vybavení učeben  

Učebna 202 – zadní roleta nedrží ve zdi a každou chvílí může spadnout a někoho zranit 
Učebna 228 – permanentně nefunkční Bakaláři  
Učebna 219 – osvětlení  

- Internát (příští zasedání)  
 

6) Zhodnocení DOD - problémy s průvodci (listopad, G2.B)  
 

7) Zhodnocení práce parlamentu za I. pololetí školního roku  
 

8) Jiné informace 
Zástupkyně předsedkyně G1.B Markéta Gregorová přestoupila na pedagogické lyceum a 
byla jmenována do funkce zástupkyně předsedy P1.C. Novou zástupkyní z G1.B byla 
zvolena Kristýna Jelínková.  
 

Příští zasedání: 22. 2. 2019  
Program: Školní časopis, Internát, Majáles, Plán akcí, Podněty předsedů tříd 
 
Majálesové schůze studentů: 1. 4. 2019, 23. 4. 2019 (tělocvična)  
 

SPGPOA 
Adam Štraus | Klára Stixová 

parlamentgpoa@gmail.com 
 

Ve Znojmě, 22. 2. 2019 


