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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 15. 3. 2019 

Plánovaný obsah: Dořešení stížnosti na DM, Školní časopis, Studentský parlament města Znojma, 
Majáles – královský pár 

Projednávaná témata: 
1) Majáles 

Královský pár 
Dohodli jsme se s OA, že dáme přednost variantě jednoho královského páru za celou naši školu 
a že nebudeme opakovat loňský princip – 3 královské páry (G, Pg, OA), aby měli naši kandidáti 
větší šanci na úspěch.  
Také jsme se dohodli, že král bude z OA (Rostislav Procházka, zpěvák z E3.B), a studenti z naší 
budovy nenavrhli dostatek kandidátů na krále, tudíž bude Pontassievská vybírat královnu.  
Navrženo bylo dohromady 7 kandidátek na královny, z nichž jsme 2 odebrali, protože jedna 
byla z prvního ročníku a druhá z maturitního ročníku, první a maturitní ročníky se obvykle 
neúčastní Majálesu.  
Zbylé kandidátky: Eva Kubková (G5.A), Adéla Bajková (G6.A), Tereza Černá (G7.A), Pavlína 
Elsnicová (P2.A), Kristýna Olšanská (P2.B)  
 
Téma 
Na schůzi studentů, která se konala 6. 3. 2019 v tělocvičně jsme ze spousty návrhů odhlasovali 
dvě témata – proužkované oblečení a rock ’n roll.  
Mezi těmito dvěma možnostmi se nyní hlasuje na facebookové stránce parlamentu, kde může 
kdokoliv vybrat svou preferenci. Anketa se uzavře 31. 3. 2019.  
Třídy 
Finální výběr tříd, které se budou účastnit Majálesu, proběhne na příštím zasedání, které se 
bude konat 1. dubna 2019. 
Doposud byly vybrány třídy P3.B a G5.A. Zbylé tři třídy se vyberou na základě aktivity při 
přípravách Majálesu – realizace průvodu, workshop.  
Hlasování 
Hlasovat o tématu a královně naší školy se bude formou anket na facebookové stránce 
parlamentu. Anketa o tématu je zpřístupněna od 6. 3. do 31. 3. 2019. Anketa o královně naší 
školy bude zpřístupněna od 1. 4. do 22. 4. 2019.  
Odkaz - www.facebook.com/spgpoa  
 

2) Stížnost na DM 
Některé dívky ubytované na Domově mládeže GPOA přednesly na minulém zasedání stížnost 
na fungování DM. Prakticky ihned po zveřejnění zápisu ze zasedání předsedy parlamentu 
kontaktovala vedoucí vychovatelka Mgr. Kateřina Polášková. Byla smluvena schůzka, na 
které paní vychovatelka objasnila veškeré „problémy“ studentek, které si stěžovaly.  
Hlavním důvodem, proč byla stížnost předložena parlamentu byl, že domovní rada (DORA) 
nefunguje a jejich problémy nikdo neřeší. Pravdou ale je, že studentky se na vychovatelky ani 
na DORU neobrátily. Dalším bodem stížnosti byly závady na vybavení DM a stížnost na úklidový 
personál. Paní Polášková parlamentu předložila nespočet dokumentů, které tyto problémy 
vyvrátily – zápisy z DORY, vyhlášky JMK atd. 
Stížnost byla uzavřena s tím, že byla naprosto neopodstatněná.  
S paní Poláškovou jsme se dohodli na další spolupráci a od září 2019 budou součástí 
parlamentu minimálně 3 studentky, které budou zastupovat studentky ubytované na DM.  
 

® Stanovy SPGPOA 
25. Na začátku jednání je každý předseda třídy nebo jeho zástupce povinen podepsat se na prezenční listinu, potvrdit 

tak svou účast a do další kolonky zapsat své návrhy, připomínky a stížnosti, které budou následně projednány.  

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

Nepřítomni: G7.A, P4.A, P4.B, P4.C Omluveni: G2.B, P2.B 
Hosté: Mgr. Kateřina Polášková – vedoucí vychovatelka DM, Majáles – Pavlína Vojtěchová 
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3) Studentský parlament města Znojma 
Podařilo se nám domluvit výjimku 3 mandátů pro naši školu, a tudíž budou GPOA zastupovat 
Eva Radvanská (OA), Klára Stixová (SPgŠ) a Adam Štraus (G).  
Členové SPGPOA a vedení školy budou průběžně informováni o probíraných tématech.   
 

4) Školní časopis 
Na minulém zasedání jsme odvolali tehdejší vedení školní časopisu a dosadili nového 
šéfredaktora – Jana Ondruše z G6.A. První číslo časopis pod vedením nového šéfredaktora 
vyšlo včera (tj. 14. 3. 2019) a bude nyní vycházet nově jen v elektronické podobě, která bude 
zveřejněna na stránkách školy (Pro studenty a rodiče ® školní časopis), na stránkách 
samotného časopisu (www.gymoped.webnode.cz). A předsedové tříd ji rozšíří mezi studenty.  
 

5) Nový systém v podávání stížností na zasedáních SPGPOA 

Na základě negativní zkušenosti se stížností studentek z DM se vedení parlamentu rozhodlo 
přistoupit k podávání stížností pouze v písemné formě, aby už nemohlo dojít k tomu, že za 
stížnost nikdo nenese odpovědnost, protože se stěžovatelky nepodepsaly na prezenční listinu, 
svou stížnost nepředložily panu řediteli, nereagovaly na opakované výzvy paní vychovatelky 
Poláškové a dnešního zasedání, kde se tato stížnost opět probírala, se samozřejmě také 
nezúčastnily.  
Stížnosti se odteď budou podávat písemně a poté se budou předkládat k řešení vedení školy.  
 

6) Úprava Stanov SPGPOA 
Odsouhlasili jsme drobnou úpravu Stanov SPGPOA.  
Studentky zastupující DM 

D. Domov mládeže  
21. S plaností od září 2019 budou součástí parlamentu min. 3 studentky zatupující DM.  

21.1. Jednou ze studentek bude předsedkyně domovní rady (DORA) 
Princip podávání stížností 

28. Předsedové tříd své stížnosti v písemné formě předloží předsedovi parlamentu, který poté stížnost projedná 
s vedením školy.  

Studentský parlament města Znojma 
A. Předseda  

9.8. Zastupuje školu ve Studentském parlamentu města Znojma 
 

Závěr 

Příští zasedání: 1. 4. 2019  

Program: Změny ve výuce – duben, květen, Majáles – královna, finální výběr tříd, Přijímací řízení 
 
Prosíme předsedy tříd, aby ve svých třídách zmínili dosud probrané záležitosti týkající se Majálesu a aby rozeslali ve 
třídách1. číslo školního časopisu.  
 
Třídy, které by se chtěly účastnit Majálesu, mohou popřemýšlet o workshopu naší školy a o realizaci našeho průvodu.  

 
SPGPOA 

Adam Štraus | Klára Stixová 
parlamentgpoa@gmail.com 

 
Ve Znojmě, 15. 3. 2019 


