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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 13. 11. 2017 
Změna času konání → 10:40 

Plánovaný obsah: Odevzdávka vybraných peněz, výsledky sbírky, školní akce, škola na soc. sítích, 

řešení aktuálních připomínek a stížností, „Úspěšní, zajímaví“, ekoprojekt (Mgr. Leischnerová)…  

Projednávaná témata: 
 Sbírka pro Kočičí azyl Znojmo 

Úvodem chceme mockrát poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili. Je hezké vidět, s jakou 

ochotou studenti naší školy pomáhají. Děkujeme také těm, kteří donesli do kabinetu paní 

profesorky Krausové další věci, které mohou pomoci (př. granule, hračky, deky atd.). Na stránky 

školy zveřejníme článek o této sbírce a finální částku, kterou jsme vybrali.  

Třídy, které se do sbírky nezapojily: G3.A, P2.B   

 Den otevřených dveří  

Děkujeme jménem pana ředitele Gretze všem studentům, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci 

dne otevřených dveří. → Zimní DOD – 10. 1. 2018 

 Setkání školních parlamentů JMK 

Ve středu 22. 11. pojede tým 5 + 1 pedagog do Brna na krajské setkání školních parlamentů 

základních a středních škol prezentovat studentský parlament při naší škole. Cílem setkání je, aby 

si parlamenty vyměnily své zkušenosti, a budou zde probíhat workshopy zejména na téma „Proč 

mít na škole parlament a jak funguje ten náš?“  

Složení týmu: Adéla Jirásková, Anna Ondrušová, Klára Vystrčilová, Adam Štraus, Jan Ondruš 

+ PaedDr. Ivana Herzigová. Schůze účastníků: Po 20. 11., 940, klubovna 

 Úspěšní, zajímaví… 

Do tabulky návrhů, kdo by mohl být zařazen do rubriky „Úspěšní, zajímaví…“, byli zapsáni tito 

studenti, protože…  

1) Jan Pluhař (G3.A) – mistr ČR v lukostřelbě, úspěšný klavírista  

2) David Schmuttermeier (G7.A) – fajn kluk, správný předseda, krasavec (vtipálkovi děkujeme ) 

3) Adam Hlobeň (P2.B) – několikanásobný mistr ČR v plavání, český reprezentant,  

4) Klára Vystrčilová (P3.B) – zpěvačka, vítězka Znojemského slavíčka 

5) Jan Krejčí (G1.B) – volejbalista, člen reprezentačního družstva kadetů 

6) Karolína Poláčková (P3.C) – vydavatelka vlastních knížek  

 Naše škola na Facebooku a Instagramu 

Pan ředitel tento návrh odsouhlasil. Na facebookových stránkách GPOA budou zveřejňovány 

články ze stránek školy, důležité informace, fotky, popřípadě dokumenty SP. Také bude s největší 

pravděpodobností založen školní profil na Instagramu.  

 Akce listopad/prosinec 

16. 11. – rodičovské sdružení, 1630 třídní schůzky, 1600 schůze SR|16. 11. – ples P4.B,C|17. 11. –státní 

svátek|17. 11. – ples G8.A, G4.B|9. 12. - zájezd do Drážďan|21. 12. – vánoční koncerty (DČ, aula, 

855,1050, 1800)|22. 12. – vánoční turnaj ve florbale|23. 12. → 2. 1. vánoční prázdniny 

 Ekologické projekty  

Paní profesorka Leischnerová přišla s návrhem zrealizovat na naší škole ekologické projekty.  

Vše členům parlamentu sama vysvětlila. Materiály a text k těmto projektům dodá později. My je 

poté rozšíříme.  

 Podněty předsedů tříd 

→ Nesrovnalosti v rozvrzích učeben nižšího gymnázia (126, 124, 123, 121)  

→ Špína v gymnastickém sále, návrh na výměnu lana v tělocvičně 

Termín příštího zasedání: 8. 12. 2017  
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Adam Štraus | Adéla Jirásková 
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Ve Znojmě 13. 11. 2017 

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

P3.B, P1.C, P2.C, P3.C  Hosté: Mgr. Eliška Krausová, Mgr. Michaela Leischnerová 

Nepřítomni: G3.A, P4.B, P4.C Omluveni: G8.A, P3.A, P2.B 
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