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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 22. 2. 2018 

Plánovaný obsah: Rekonstrukce, burza knih, GPOA Cup, řešení připomínek a stížností, studentské 

projekty atd.  

Projednávaná témata: 

1) GPOA Cup  

Předběžně turnaj plánujeme na poslední týden dubna. Délka bude záviset na počtu přihlášených 

tříd. Přijmeme návrhy, jakým způsobem byste rádi turnaj zakončili.  

V dohledné době sepíšeme pravidla a další podrobnosti, aby se třeba nějací vrcholoví sportovci 

nehádali s rozhodčím o aktuálních pravidlech fotbalu. Hrajeme podle těch volnějších z tělocviku. 

Vše zavčas rozšíříme. 

Ujasnění v získávání a ztrácení bodů:  

Ve fotbalu a florbalu získává vítězný tým tolik bodů, kolik nastřílel gólů. Poražený tým nic. 

V případě remízy má každý tým 5 penalt a oba týmy získávají body za své góly (včetně penalt). 

Ve vybíjené a ringu závisí počet her na rychlosti. Vítězný tým získá 10 bodů za každou vyhranou 

hru (set), poražený tým 0.  

Ztrácet body může tým za urážky, nesportovní chování apod. 

Pokud budete chtít měnit sestavy, nebo vám někdo v sestavě chybí (např. náhradník), není to 

velký problém, pokud vám nevadí, že vás například nebude mít kdo zastupovat, a pokud do hry 

nastoupí předepsaný počet hráčů – fotbal 5+1 (min. 2 dívky), florbal 4+1 (min. 2 dívky), ringo 6 

(min. 3 dívky) a vybíjená 6+1 (min 3 dívky).  

→ Přihlášené třídy: G4.A, G5.A, G7.A, G1.B, P2.A - přihlášky můžete nosit cca do konce února 

→ Třídy, které se účastnit nebudou: P1.A 

→ Učitelský zápas stále v jednání  

2) Řešení stížností a připomínek  

Stížnosti na pololetní klasifikaci - předány vedení školy.  

Školní jídelna – návrh zamítnut, předpisy, stravovací referent   

Projektory v učebnách NG – vybavení projektory je v plánu, ale tabule zůstanou křídové kvůli 

výuce geometrie  

Plátno v učebně 202 – vyřešeno  

Piano v aule – vyřešeno  

Rozbité dveře a vypínače – předáno vedení 

Facebook školy – vedením pověřena nová osoba: Mgr. Tomáš Milička  

3) Zámky na oknech  

Jak už zajisté všichni zjistili, naše nová okna se dají uzamknout a odemknout zpátky to už nejde. 

Nečekaně…  

Prosíme proto všechny, aby nezkoušeli zacvakávat malé zámečky na klikách od oken, fungují 

totiž. Klíče dostanou v blízké době učitelé.  

4) Plánované rekonstrukce  

Přibližně do 16. 3. bude probíhat výměna oken.  

Od 7. 5. se začne opravovat fasáda.  

Změna dispozice a prodloužení učebny 121 (G4.A) 

5) Ředitelská volna a změny ve výuce

11. 4. / St – výuka do 10:40, plánované volno 

zrušeno 

12. 4. / Čt – ředitelské volno  

16. 4. / Po – ředitelské volno 

2. 5. / St – výuka do 11:30  

3. 5. / Čt – výuka od 10:50  

4. 5. / Pá – ředitelské volno  

(2. – 4. 5. platí i pro budovu OA)  

6) DofE večer 

Studenti z projektu DofE společně s paní učitelkou Olgou Veselou a panem učitelem Kolářem 

organizují už podruhé podobnou akci. Koná se ve středu 28. 2. v aule (1800), téma zní „Movie night 

– inspiruj se filmem“. Organizátoři vás srdečně zvou.   

Informujte prosím spolužáky o této akci a plakáty vytiskněte na nástěnky. 

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

Nepřítomni: G1.A, G2.A, G8.A, G4.B, P1.A, P3.A, P4.A, P1.B, P1.C, P4.C Omluveni:  P2.B, P3.C 

Host: PaedDr. Ivana Herzigová 
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7) Jiné informace  

- nabídka exkurze Brno – elektronové mikroskopy (více Mgr. Gretzová a Mgr. Servítová)  

- Na mailové adresy členů parlamentu byly opět rozeslány další návrhy studentských 

projektů/aktivit od vedení školy a pedagogů. Vždy je budeme rozesílat, až se jich pár 

nahromadí, ne každý zvlášť. Také jsme rozeslali plakáty na DofE večer.  

- Workshop „Můžeš to změnit!“  

- Zhodnocení Masopustu 

 

Prosíme členy SP, aby kontrolovali emaily! 

Přihlášky na GPOA Cup noste do konce února. Poslední termín – zasedání 12. 3.  

Předběžný termín příštího zasedání: 12. 3. 2018 – žádáme větší účast! 

SPGPOA 

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 22. 2. 2018  


