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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 17. 5. 2019 

Plánovaný obsah: Hodnocení Majálesu, Studentský parlament města Znojma 

Projednávaná témata:

1) Majáles 
Naše škola letos vyhrála nejlepší průvod Majálesu 2019. Výhrou byla putovní koruna, která na 
naší škole zůstane do příštího Majálesu a snad i další roky, a 10.000 Kč.  
Předně bychom moc rádi poděkovali úplně všem zúčastněným za skvělou reprezentaci školy 
a bezproblémový průběh celé akce. Veliké díky také patří našemu královskému páru – Páji 
Elsnicové a Rosťovi Procházkovi.  
 

Budeme odteď shromažďovat návrhy, jakým způsobem by bylo nejvhodnější utratit 
zmiňovanou částku 10.000 Kč. Peníze budou na účtu SRPŠ a pokud bychom se neshodli na 
žádném návrhu, kam bychom peníze chtěli investovat, můžeme je tam nechat a utratit je 
případně později. Je důležité myslet na to, že tato částka není pouze určité části studentů, a 
bylo by vhodné, aby z ní měli přínos všichni studenti naší školy, a ne pouze pár jedinců.  Pan 
ředitel Gretz například navrhoval, že by se z výhry mohl zorganizovat zážitkový den na plovárně, 
na vodárně, v divadle, v kině atd. Nechal studentům volnou ruku v tomto ohledu a můžeme si 
sami říct, kam bychom je rádi investovali, čehož si moc vážíme. 

 

2) Studentský městský parlament Znojma  
Ve středu 15. 5. 2019 se konalo úvodní zasedání Studentského parlamentu města Znojma. 
GPOA Znojmo v této instituci zastupuje za pedagogickou školu Klára Stixová, za gymnázium 
Adam Štraus a za OA Jan Jahoda a Samuel Kunert.  
Umožňuje dětem a studentům ve Znojmě poukazovat na problémy dětí a mladých lidí vůbec 
(v oblastech vzdělání, sportu, kultury, životního prostředí, volného času, lidských práv, zdravotní 
a sociální péče), pomáhat budovat školní samosprávy a delegovat své členy do vyšších 
struktur. Spolupracuje s Městem Znojmem a s neziskovými organizacemi města. (kopírováno 
z návrhu stanov SMPZ)  
Každý ze studentů může své návrhy předat jednomu ze zastupujících studentů naší školy nebo 
může své podněty přednést osobně na jednom ze zasedání SMPZ, která jsou veřejná. Příští 
zasedání se bude konat v posledním týdnu června. Přesný termín zasedání rozešleme, až nám 
bude sdělen. Také budeme průběžně informovat studenty o probíraných tématech.  
 

3) Podněty vedení školy 
Paní zástupkyně Herzigová sdělila studentům, jak se postupuje při řešení stížnosti na 
dlouhodobou absenci několika pedagogů (u všech jsou to zdravotní důvody).  
Při výuce AJ i Vv se ve většině případů podařilo sehnat zastupující pedagogy na dobu absence 
stálého vyučujícího. V některých třídách se budou zastupující učitelé pravidelně střídat, ale 
budou spolupracovat, tudíž už by nemělo docházet „neefektivitě výuky“, jak to stěžovatelé 
nazvali na předchozím zasedání.  
 

4) Další informace 
- Kvůli dlouhodobé hospitalizaci v nemocnici předsedkyně P1.A třída zvolila zastupující 

předsedkyni – Alena Kovářová. 
- Prosíme předsedy tříd, aby rozšířili mezi studenty květnové číslo školního časopisu. 

 

Příští zasedání: 17. 6. 2019  
Program: Shrnutí školního roku, plán akcí do konce června,  focení parlamentu 
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