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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 22. 2. 2019 

Plánovaný obsah: Školní časopis, Internát, Majáles, Plán akcí, Podněty předsedů tříd 

Projednávaná témata: 
1) Majáles 

Ještě pořád nevíme, jestli bude mít GPOA dva královské páry (G/PG + OA) nebo pouze jeden 
pár. Stále čekáme na vyjádření studentů OA. Od začátku února visí na nástěnce parlamentu 
formulář, kam můžete zapisovat svoje adepty na krále a královnu. Poté budeme hlasovat 
formou ankety na Facebooku SP. Násobné hlasy se nebudou počítat.  
V pondělí 4. 3. proběhne v tělocvičně školy majálesová schůze studentů, kde budeme 
hlasovat mezi návrhy na téma našeho průvodu a vybereme workshop naší školy na náměstí.  

Navržená témata:  
1. Pondělní ráno (zombie) 
2. Pyžamová party 
3. Strašidla 
4. Spartakiáda  

5. Sametová revoluce 
6. Pohádkové bytosti 
7. První republika 
8. Folklor 

9. Zpátky do minulosti  
10. Cesta kolem světa 
11. Western  
12. Rock

2) Školní časopis 
Navrhujeme odvolání současného vedení školního časopisu. Časopis vedla do konce minulého 
školního roku Anna Ondrušová z G4.B, která musela tvorbu přerušit při nástupu do maturitního 
ročníku. Nové vedení školního časopisu nevydalo od září 2018 do konce února 2019 ani jedno 
číslo a nelze ani pozorovat jakákoliv činnost redakce, proto navrhujeme, aby se novým 
šéfredaktorem stal Jan Ondruš z G6.A.  

3) Internát  
Dostaly se k nám stížnosti studentek ubytovaných na školním internátu.  
„Problémy internátu se zpravidla probírají na domovní radě, ale tam se údajně většinou řeší 
pouze vlasy ve sprchách a ztrácející se jogurty, proto byly tyto stížnosti předloženy parlamentu. 
Mezi největší problémy patří nedostatečný úklid po víkendových „návštěvách“ turistů 
(pozvracené dveře atd.). Studentkám nevyhovuje úklid celkově, protože jsou zde i problémy 
s paní uklízečkou. Také padly stížnosti na studenou vodu na záchodech, jako další studentkám 
nevyhovuje časté vynášení koše, kdy musí koš vynést i když v něm téměř nic není (považují to 
za neekologické). Za další z problémů lze považovat nefungující WiFi nebo kopírku. Studentky 
měly problémy také s opravami, kdy i po opakovaných stížnostech nikdo neřeší jejich problémy 
(padá polička, rozbitá klika apod.).“ 
 Studentky samy mají v plánu setkat se s panem ředitelem a problémy dál řešit.  
Dodatek ze dne 6. 3. 2019 
Dnes se konala schůzka předsedů parlamentu s paní Mgr. Kateřinou Poláškovou, vedoucí 
vychovatelkou DM. Paní vychovatelky reagovaly na stížnost studentek, proto byla smluvena 
schůzka, kde vyvrátily veškeré problémy, které studentky prezentovaly na zasedání parlamentu 
dne 22. 2. 2019. Paní Polášková předložila zápisy z domovní rady, kde jsou sepsány všechny 
problémy, které se na DM vyskytly včetně zvoleného řešení daných problémů. Takto závažné 
problémy, které přednesly studentky, se však na DM nikdy nevyskytly. Stížnost byla od základů 
vykonstruována nejspíš za účelem poškodit dobré jméno domova mládeže.  

4) Podněty předsedů tříd 
208 – uspořádání lavic  
P2.B – přiznání GPOA 

 Příští zasedání: 15. 3. 2019  
Majálesová schůze studentů: 4. 3. 2019

 
 
Ve Znojmě, 22. 2. 2019 
Upraveno dne 6. 3. 2019 
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Přítomni:  G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G8.A, G1.B, G2.B, G3.B, G4.B, P1.A, 
P2.A, P3.A, P1.B, P2.B, P3.B, P1.C, P2.C, P3.C 

Nepřítomni: P4.A, P4.B, P4.C Omluveni: G7.A 
Hosté: Studentky z internátu, Majáles – Pavlína Vojtěchová, Valentýna Sturzová 


