
Studentský parlament GPOA  

  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 28. 4. 2017  

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

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

Nepřítomni: G8.A, G3.B, G4.B, P3.A, P4.A, P4.B, P1.C, P4.C 

Nepřítomni/omluveni: P3.C 

Projednávaná témata:  

 Úvod 

Kvůli akcím, které se u nás ve škole právě konají, je třeba měnit čas a učebnu konání. 

V květnu už by mělo být vše jako obvykle.  

Omlouváme se za časté svolávání schůzí studentského parlamentu, po Majálesu bude 

vše v normě. Dosud bylo třeba zabývat se intenzivně otázkou Majálesu, po dnešku už 

máme vše dořešeno a dohodnuto.  

Členové studentského parlamentu byli seznámeni s obsahem schůze zástupců tříd 

účastnících se Majálesu (25. 4.)  

Předsedkyně pedagogické školy se z dnešního zasedání omlouvá. 

 Majáles  

Ohledně Majálesu je vše dohodnuto a třídy, které se jej účastní, už mají v Bakalářích 

omluvenou absenci jako akci školy. Studenti po druhé vyučovací hodině odejdou na 

zkoušku a následně na náměstí Svobody, odkud vychází studentský průvod městem.  

 Zkouška  

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 v 10.00 se na Dolní České uskuteční zkouška na Majáles. Všichni 

studenti z vybraných tříd (G5.A, G6.A, P2.A, P2.B, P3.B, P2.C, E3.B, E3.P) jsou povinni se 

tohoto nácviku zúčastnit. Pod vedením paní profesorky Vrbkové se sjednotí kostýmy, 

pokřiky a všechny detaily. Okolo 11.30 se společně přesunou na náměstí Svobody.  

 Král a královna Majálesu 

Král a královna z obou budov už jsou přihlášeni. Můžete pro ně hlasovat na adrese: 

 http://bit.ly/2pWHxcw  (pro elektronickou verzi). 

V 15.30 bude na Horním náměstí vyhlášení výsledků hlasování.  

 Drobné změny v pokřiku 

Důvodem je zvýraznění letošního téma – Znojmo chutná.  

1. Gympl, moře možností,  

tisíc chutí, schopností. 

Nebude z nás asi nic,  

popeláři bez hranic.  

Refrén:  

Vědci taky učitelé,  

i obchodníci žijí skvěle. 

Město Znojmo chutím vládne, 

víno u nás je pořádné! 

 

2. Pajdák, ten to stopro jistí,  

učitelství nám zajistí. 

Trpělivost je tu nutná,  

snaha učit skvěle chutná.  

Refrén 

3. Obchodka, obchodu ráj,  

všichni to v malíčku maj,  

Ajťáci jsou velcí páni,  

počítače se jim klaní.  

Termín příštího zasedání:  12. 5. 2017  
Témata na příští zasedání: Výsledky a hodnocení Majálesu, Třídní výlety, Květnové akce 

Adam Štraus, Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com  
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