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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 10. 12. 2018 

Projednávaná témata: 
1) Den otevřených dveří 16. 1. 2019 

Provázení na DOD (Gymnázium) -  11.00 (G6.A), 12.00 (G2.B), 13.00 (G7.A), 14.00 (G5.A), 15.00 
(G2.B / G3.B), 16.00 (G6.A)   

2) Brožura pro uchazeče (DOD a přijímací zkoušky) 
Máme v plánu vytvořit pro uchazeče o studium brožury, kde by studenti představovali naši školu, 
odpovídali na nejčastější otázky nových studentů a dávali novým spolužákům rady 
k bezproblémovému nástupu do školy. Tyto brožury by se rozdávaly na zimním dni otevřených 
dveří a na přijímačkách nanečisto i na oficiálním přijímacím řízení.  
Navrhované články do brožury:  

- Systém učeben ve škole 
- Exkurze, zájezdy, kurzy 
- Bakaláři 
- Stravování  
- Učebnice 
- Přehled předmětů 
- Výchovy 
- Odborné praxe 

- Obory SPgŠ 
- Mimoškolní aktivity 
- SOČ 
- Specializované učebny 
- Internát 
- DofE 
- Přijímací řízení 
- Budovy školy 

3) Zájezd s výukou NJ 
Slibovaný zájezd s výukou němčiny a pobytem v hostitelských rodinách by se dle všeho měl 
konat na začátku dubna 2019 a tentokrát bylo vybráno jihoněmecké město Augsburg.  
Bližší informace Vám poskytnou vyučující NJ -  Mgr. Blanka Horinová a Mgr. Vladimíra Maňurová.  

4) Vánoční společenský večer DofE 20. 12. 2018 
Srdečně zveme všechny studenty a pedagogy na vánoční společenský večer, který se bude 
konat ve čtvrtek 20. prosince 2018 od 17 hodin v aule školy na budově Dolní Česká 33. Na 
programu je promítání dokumentu „Švéd v žigulíku” a následná diskuze. Poté bude následovat 
volná zábava. Nebude chybět ani drobné občerstvení.  
Prosím o rozšíření informací o DofE večeru ve třídách! 

5) Školní mikiny 
Studentky ze studentské společnosti na OA představily během minulého týdne ve všech třídách 
nové školní mikiny. Další objednávka proběhne po Novém roce. Na výběr bude možná ze dvou 
variant – modrá s černým logem GPOA a černá s barevným logem GPOA. Cena 420,- Kč.  
Více informací – Instagram @gpoamerc nebo e-mail spolecnost.gpoa@seznam.cz 

Termín příštího zasedání:  7. 1. 2019  
 

Přejeme všem studentům i pedagogům krásné Vánoce! 
SPGPOA  

Adam Štraus | Adéla Jirásková 
parlamentgpoa@gmail.com 

      Ve Znojmě 12. 12. 2018 
 

Přítomni:  G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G8.A, G1.B, G2.B, G3.B, G4.B, P2.A, 
P3.A, P1.B, P2.B, P3.B, P1.C, P3.C 

Nepřítomni: P1.A, P4.A, P2.C, P4.C Omluveni: P4.B Host: Studentská společnost OA 


