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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 13. 9. 2018 

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

parlamentu ve školním roce 2018/19, Úvodní informace 

Úvodní zasedání 
Projednávaná témata: 

1) Zápis předsedů tříd 

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.   

2) Vedení + kontakt 

Vedení SP se v 1. pololetí tohoto školního roku měnit nebude. Začátkem 2. pololetí proběhnout 

volby předsedy SPgŠ a obou místopředsedů. Vedení parlamentu na OA je také stejné jako vloni.  

Kontakt SPGPOA – parlamentgpoa@gmail.com  

3) Organizace SPGPOA ve školním roce 2018/2019  

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.  

Obvykle se budou konat ve čtvrtek 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. 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.  

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 2017/18!  

4) Burza učebnic a školní turnaj 

Pro obrovský nezájem ze strany studentů školy byla burza učebnic pro letošní rok zrušena.  

Školní turnaj se nakonec dočkal pouze negativních ohlasů od studentů a obrovské ritiky od 

pedagogů. Proto se už znovu konat nebude.  

5) ČSU a SP města Znojma 

Náš parlament je od konce června 2018 členem České středoškolské unie. Je to organizace, 

která se zabývá problematikou dnešních středoškoláků a výrazně podporuje studentské 

parlamenty na školách. ČSU také vytváří nespočet studentských aktivit a projektů.  

Náš parlament je teď také členem nově vzniklého Studentského parlamentu města Znojma.  

6) Jiné informace  

→ Nástěnka parlamentu je letos opět u kabinetu biologie. 

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

 

Přítomni:  
G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G8.A, G2.B, G3.B, G4.B, P1.A, P2.A, 

P1.B, P3.B, P4.B, P1.C, P2.C, P3.C 

Nepřítomni: G1.B, P4.A, P4.C Omluveni: P3.A – kurz, P2.B - AKŠ 

mailto:parlamentgpoa@gmail.com
http://www.gpoa.cz/images/parlament/stanovy-spgpoa.pdf
http://www.gpoa.cz/images/parlament/stanovy-spgpoa.pdf
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7) Podněty předsedů tříd 

Vánoční trhy – Drážďany, Vídeň, zájezd Holandsko, partnerská škola v cizině, lyžařské kurzy, školní 

bufet  

 

Do příštího zasedání se prosím ve třídách zamyslete nad tím, co vám na škole chybí, co 

byste rádi změnili a které školní projekty/akce byste rádi na naší škole realizovali. 

 

Termín příštího zasedání:  27. 9. 2018  
Plánovaný obsah:  

Projednání odložených podnětů z června a dnešního zasedání, dokončení soupisu členů 

SPGPOA + dalších obdobných záležitostí, plán školních akcí 

Diskuse – změny na škole, akce, projekty 

 

Přejeme mnoho studijních úspěchů v novém školním roce! ☺ 

SPGPOA  

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 13. 9. 2018 
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