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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 27. 9. 2018 

Plánovaný obsah: Dokončení soupisu členů SPGPOA, plán školních akcí, Diskuse – změny na 

škole, akce, projekty 

Projednávaná témata: 

1) Zahraniční zájezdy, kurzy, exkurze, výlety 

Na minulém zasedání jsme řešili výroky některých pedagogů a studentů o tom, že jsou zrušeny 

výlety a zahraniční zájezdy. Není to pravda…  

Vyjádření vedení školy:  

Zahraniční výlety typu – Drážďany a Vídeň (vánoční trhy), zájezd s němčinou – Holandsko/Berlín 

nejsou zakázány, záleží pouze na iniciativě a vůli učitelů, kteří by jeli. Lyžařské kurzy se plánují 3 

(Světlanka, Lipno…).  

Jediná změna je v organizaci výletů během posledního týdne školního roku. Jsou nově povoleny 

pouze jednodenní výlety. (může jich být více, ale bez přespávání)   

2) Partnerská škola v cizině – návrh P3.C 

Naše škola od letošního školního roku až do roku 2020 získala hned několik partnerských škol, 

jedna např. z Francie. Studenti z těchto partnerských škol budou jezdit na výměnné pobyty mezi 

těmito školami. Za naši školu se tyto výjezdy týkají třídy G3.A. 

3) Podněty předsedů tříd – diskuse  

Rozdělení šatních skříněk  

Zrcadla v šatnách 

Nedostačující prostor šaten u tělocvičny + zrušení 3. šatny vedle kabinetu AJ 

Rozvrhy  

Klíče na WC  

Úklidový personál – míchání tříděného odpadu 

Majáles – kapely  

Projektory 

Žáci ze ZŠ nám. Republiky  

4) Společenský večer DofE 

Projekt DofE při naší škole organizuje společenský večer s promítáním filmu pro studenty i pro 

veřejnost. Konat se bude ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 18.00 v aule na Dolní České. Srdečně vás 

všechny zveme!  

 

Termín příštího zasedání:  18. 10. 2018  
Plánovaný obsah:  

Den otevřených dveří, docházka, Diskuse – změny na škole, akce, projekty 

 

SPGPOA  

Adam Štraus | Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 27. 9. 2018 

 

Přítomni:  
G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G8.A, G2.B, G3.B, P2.A, P3.B, P4.B, 

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

Nepřítomni: G1.B, P1.A, P3.A, P4.A, P2.B  Omluveni: G4.B 

Host: RNDr. Leoš Gretz – ředitel školy 
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