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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 11. 9. 2017 

Plánovaný obsah: Zápis členů SPGPOA, Seznámení se Stanovami SPGPOA, Organizace 

parlamentu ve školním roce 2017/18, Odsouhlasení předsedů tříd vedením, Úvodní informace 

Úvodní zasedání 
Projednávaná témata: 

 Úvod  
(krácený obsah schůze předsedů z prvních ročníků pro další nové členy parlamentu)  

- Co vlastně parlament je, spektrum činností SP atd.  

Studentský parlament GPOA (dále jen SPGPOA) je organizace složená ze zástupců z řad 

studentů. SP se dělí na dvě sekce: Sekce G, SPgŠ (tj. my) a Sekce OA (tj. budova Přemyslovců). 

Šíří potřebné informace mezi studenty a stará se o všeobecný přehled studentů o dění na naší 

škole. Vypomáhá při organizaci přijímacích zkoušek, dní otevřených dveří, koncertů školy apod. 

Organizuje přípravu na různé akce jako je Majáles (přehlídka středních škol ve Znojmě) atp. 

Podporuje a vytváří studentské aktivity a charitativní sbírky na naší škole. SP také spolupracuje se 

školním časopisem „GymOPed“, vede jej místopředsedkyně pro gymnázium a někteří členové 

SP také přispívají ke tvorbě školního časopisu. Zprostředkovává návrhy všeho druhu z řad 

studentů, projednává je s vedením školy, či s příslušnými osobami. Předává vedení školy 

připomínky stížnosti na chod školy apod. Další informace →  Stanovy SPGPOA (odkaz pro 

elektronickou verzi)  

 Zápis předsedů tříd 
Na dnešním úvodním zasedání proběhl zápis členů SP. Některé třídy změnily své předsedy, 

přestože jsme žádali, aby k tomu nedošlo, ale problém to samozřejmě není a třídy na to mají 

pochopitelně právo. (→  Stanovy SPGPOA – oddíl C) 

Všichni zvolení předsedové byli schváleni vedením.   

Těm třídám, které neohlásily změnu předsedy a zástupce, zůstává předseda i zástupce původní.  

Byl sepsán seznam členů studentského parlamentu.   

 Předsedové tříd  

G8 → G1.A – K. Šarounová, G2.A – Š. Růžička, G3.A – M. Štanclová, G4.A – A. Zukalová,  

G5.A – A. Štraus, G6.A – O. Hron, G7.A – D. Schmuttermeier, G8.A – I. Maurerová  

G4 → G1.B – O. Švanda, G2.B – T. Kudera, G3.B – A. Ondrušová, G4.B – A. Jelečková 

PMP → P1.A – Ev. Vorlická, P2.A -  V. Cahová, P3.A – M. Pekárková, P4.A – M. Kubešová  

Soc. č. → P1.B – M. Faltýnková, P2.B – T. Coufalová, P3.B – A. Jirásková, P4.B – L. Perličková  

Pg. lyc. → P1.C – K. Dvořáková, P2.C -  T. Kadrnožková, P3.C – El. Vorlická, P4.C – L. Procházková   

 Vedení + kontakty 

Vedení SP se v letošním školním roce víceméně nemění. Předsedou pro gymnázium zůstává 

Adam Štraus a místopředsedkyní Anna Ondrušová. Předsedkyní pro SPgŠ zůstává Adéla 

Jirásková, avšak novou místopředsedkyní se stala Klára Vystrčilová. Byla zvolena předsedkyní 

SPgŠ a poté odsouhlasena parlamentem. Denisa Samková, předchozí místopředsedkyně SPgŠ, 

ukončila studium na naší škole. Vedení SP na Obchodní akademii by se dle všeho nemělo měnit 

také, avšak ve II. pololetí proběhnou volby nového vedení SP na OA, neboť stávající předseda i 

místopředseda budou maturovat. Kontakt SPGPOA – parlamentgpoa@gmail.com  

 A. Štraus -  777128853 / A. Jirásková -  731161828  (Další kontakty → Složení SPGPOA)  

 Organizace SPGPOA ve školním roce 2017/2018   

Studentský parlament bude v tomto školním roce fungovat stejně jako v předchozím roce.  

Jednání parlamentu jsou dvojího typu: 1) Schůze – projednání jediné určité záležitosti, zváni jsou 

jen někteří předsedové tříd a další osoby, 2) Zasedání – různá témata, celý parlament. Zasedání 

se budou konat v průměru 1x za 3 týdny, nebo častěji v případě nutnosti.  

Přítomni:  

G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G1.B, G3.B, G4.B, P1.A,P2.A, P1.B, 

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

Host: PaedDr. Ivana Herzigová  

Nepřítomni: G8.A, G2.B,  P3.A, P4.A, P4.B, P1.C, P4.C 

http://www.gpoa.cz/images/parlament/stanovy-spgpoa.pdf
http://www.gpoa.cz/images/parlament/stanovy-spgpoa.pdf
mailto:parlamentgpoa@gmail.com
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Obvykle se budou konat o velkých přestávkách v klubovně (I. poschodí u ředitelny), pokud 

dojde ke změně, parlament bude s touto změnou důrazně obeznámen předem.  

Všichni předsedové tříd jsou povinni účastnit se všech jednání SP, pokud se nemůže 

dostavit předseda, zastoupí jej jeho zástupce, kterého si zvolí do dvou týdnů od svého 

jmenování (tj. do 25.9.). Pokud se nemůže dostavit ani jeden z nich, třída nevyšle náhodného 

studenta, ale omluví se předsedovi předem (nejpozději v den samotného jednání), předsedové 

s nimi později projednají záležitosti, které se na zasedání probíraly a které se jejich třídy výhradně 

týkají. Pokud bude mít třída neomluvenou neúčast na více než ½ všech jednání, není její 

předseda ani jeho zástupce oprávněn rozhodovat a hlasovat za danou třídu. Tuto problematiku 

upravují Stanovy SPGPOA. Se Stanovami SPGPOA byli všichni přítomní členové parlamentu 

seznámeni a potvrdili to podpisem, jsou tedy povinni se jimi řídit (docházka, způsob hlasování 

atp.). Nepřítomné to čeká příště. Neznalost Stanov SPGPOA není omluvou.  

Během jednání SP neužívejte vulgarismy a urážky a nesnažte se docílit vyhrocených 

situací. Předseda může být za jistých okolností dokonce odvolán z funkce, stává se to pouze ve 

výjimečných případech.   

Na jednání parlamentu přichází zpravidla pouze předseda třídy, hlasuje a podepisuje se 

za svou třídu, zástupce přebírá tyto funkce jen v případě předsedovy indispozice.  

Stížnosti na práci studentského parlamentu přednášejte panu řediteli.  

Zápisy ze všech zasedání i schůzí jsou vyvěšovány na stránky školy (odtud lze stahovat 

elektronické verze všech dalších dokumentů), na nástěnky a jsou rozesílány na emailové adresy 

předsedů tříd a jejich zástupců. Emailové adresy jsou uvedeny v seznamu členů SPGPOA.  

Nově zvoleným členům SPGPOA doporučujeme seznámit se s obsahem některých 

zasedání ve školním roce 2016/17!  

 Schůze předsedů 1. ročníků 

V pátek 8. 9. 2017 proběhla informační schůze předsedů z 1. ročníků. Všichni členové SP byli 

seznámeni s obsahem této schůze na úvodním zasedání.  

 Školní časopis 

Redakce školního časopisu „GymOPed“ hledá studenty, kteří by rádi přispěli svým článkem do 

jednoho z připravovaných čísel. Pokud tedy máte tvořivého ducha, neváhejte a napište svůj 

článek do časopisu. Redakce mile ráda přivítá nové posily.  

Kontaktní osoby: Anna Ondrušová, Mgr. František Štěpnička 

 Burza středoškolských učebnic  

Ve středu 13. 9. se bude konat od 14.00 do 15.00 v učebně č. 109 burza učebnic pro SŠ. Pokud 

chcete nakoupit používané učebnice levně, nebo prodat své staré učebnice, určitě přijďte! 

 Jiné informace  

→ Nástěnka parlamentu je letos opět u kabinetu biologie. 

→ Sledujte výpis důležitých akcí na naší škole. Najdete ho na stránkách školy.  

→ Nabídka volitelných předmětů: I v letošním školním roce nabízí škola studentům mnoho 

volitelných předmětů (např. sborový zpěv, znaková řeč, šachy, FCE atd.). Kompletní výčet zde – 

http://www.gpoa.cz/pro-studenty-a-rodice/nabidka-volitelnych-predmetu. Zapsat se můžete 

do 15. 9. u vyučujících, poté musíte předmět navštěvovat celý školní rok. 

Předběžný termín příštího zasedání:  25. 9. 2017 
Plánovaný obsah: Projednání odložených podnětů z června a dnešního zasedání, dokončení 

soupisu členů SPGPOA + dalších obdobných záležitostí, školní trička, SOČ, volitelné předměty, 

olympiády, soutěže apod. 

Přejeme mnoho studijních úspěchů v novém školním roce!  

SPGPOA  

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 11. 9. 2017 
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