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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 6. 1. 2017  

Přítomni: 
G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G1.B, G2.B, G3.B, P1.A, 

P2.A, P3.A, P2.B, P3.B, P2.C, P3.C 

Nepřítomni: G8.A, G4.B, P4.A, P1.B,P4.B, P4.C  

Nepřítomni/omluveni:  G7.A, P1.C 

 

Projednávaná témata:  

- Úvod   

Úvodem byl stručně zrekapitulován obsah minulé schůze. Minule jsme řešili změnu 

vedení parlamentu, častější schůze, docházku a byl sepsán seznam členů 

parlamentu, který byl v průběhu dnešní schůze z větší části doplněn. Stále nám ale 

chybí veškeré údaje u všech maturitních ročníků a u třídy P1.B, která se nezúčastnila 

ani jednoho zasedání.  

- Zástupci předsedů  

Na dnešním zasedání byli navrhnuti dva zástupci pro předsedy. Pro gymnaziální část 

bude zástupcem předsedy Anna Ondrušová (G2.B) a pro pedagogickou školu bude 

zástupcem předsedkyně Denisa Samková (P2.B). Oba byli odsouhlaseni celým 

parlamentem. V případě nutnosti budou zastupovat předsedy.  

- Zima ve škole 

Tohle bylo nejdůležitějším tématem dnešního zasedání. Zima byla zmíněna už minule a 

to konkrétně v učebně 208, kde nešlo zavřít okno. Tento „drobný“ nedostatek 

doposud nebyl vyřešen, ačkoliv o něm vedení školy bylo informováno. Ale za poslední 

měsíc se stav razantně zhoršil. Zima už je skoro v celé škole. V křídle G1.A až G4.A je 

teplo, ale v učebnách v prvním poschodí je zima neúprosná. Za zmínku taky stojí 

chodby, kde bývá znatelně chladněji, ale chodby prostě a jednoduše vytopit nelze.          

V neposlední řadě také musíme zmínit tělocvičnu. V tělocvičně je zima úplně všem a 

v prostoru, kde je většina studentů v lehkém sportovním oblečení, je to dost 

nepříjemná věc. Také cvičení na ledové zemi se nikomu nelíbí.  

Chlapecká šatna u tělocvičny – V chlapecké šatně je díra ve zdi. Díra, skrz kterou lze 

vidět až na školní dvůr. Touto dírou fouká do šatny ledový vzduch a převlékat se tady 

je dost nepříjemné, když v této místnosti není více než 10 stupňů a takové sprchování 

v této zimě absolutně nepřipadá v úvahu.     Pan školník sice 

obchází školu s teploměrem a kontroluje teplotu podle vyhlášky, ale většina 

parlamentu se shodla na tom, že teplota v naší škole ani z daleka nedostačuje 

vyhlášce, podle které by mělo být na chodbách 18 stupňů, v učebnách 22 ºC a ve 

sprchách 24 ºC.  

- Parlament na stránkách školy  

S panem profesorem Štěpničkou jsme se domluvili, že nám vytvoří kolonku „Studentský 

parlament.“Budeme sem psát termíny zasedání, zveřejňovat tu budeme zápisy ze 

schůzí, aby byly k dispozici pro kohokoliv a bude zde seznam členů parlamentu. Až 

bude tato kolonka vytvořena, budeme vás informovat.  
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- STÍŽNOSTI 

Stížnosti byly největší náplní dnešního zasedání. Nejčastěji na zimu a další:  

Automaty na kávu -  Jak si určitě všichni všimli, z našich chodeb zmizely automaty na 

kávu a nahradily je automaty nové, které vám vyrobí jakýsi milkshake, který valné 

většině nechutná. Podle nové vyhlášky se káva ve školách prodávat nesmí, což 

většině studentů vadí.  

Jenže kafe se už nedá koupit ani v našem bufetu. Proto jsme došli ke společnému 

závěru, že by se mohlo zavést pravidlo, že studenti starší 15 let předloží v bufetu 

občanský průkaz a kávu si budou moci koupit.  

Bufet – Jak už bylo řečeno, od Nového roku platí nová vyhláška ohledně stravování 

studentů. V bufetu se nesmí prodávat káva a nabídka se zmenšila asi na čtvrtinu. Nyní 

se tady prodává jen zdravé jídlo, ovesné „pochutiny“ apod. Na sladkosti a ostatní 

nezdravé věci můžeme zapomenout. Probereme tento problém s vedením školy a 

jeho vyjádření zmíníme na příští schůzi.  

Internet – Ve škole už delší dobu nefunguje internet. A to vůbec nikde. 

Argumentováno bylo tím, že na Gymnáziu Dr. K. Polesného je celá škola pokryta 

internetem a funkčním. Nám by stačilo, kdyby Wi-Fi byla jen na některých místech, ale 

aby fungovala.  

Dále zde byly drobné stížnosti na učitele. K těm se ale radši vyjadřovat nebudeme…   

 

Témata na příští zasedání: Majáles, Masopust, Sportovní akce, Exkurze, Jídelna, 

Aktuální stav bufetu, automatů a internetu, Spolupráce s OA, Stížnosti na pololetní 

klasifikaci.  

Předběžný termín příštího zasedání:  23. 1. 2017 

 

Děkujeme všem za účast.  

Adam Štraus, Adéla Jirásková  

parlamentgpoa@gmail.com 

 

Ve Znojmě 6. 1. 2017 


