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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 10. 4. 2017 

Přítomni: 

G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G6.A, G7.A, G1.B, G2.B, G3.B, 

P1.A, P2.A, P1.B, P2.B, P3.B, P1.C, P2.C, P3.C, E2.B, E3.C,  

Mgr. Ladislava Vrbková, Místopředseda parlamentu OA 

Nepřítomni: G8.A, G4.B, P3.A, P4.A, P4.B, P4.C 

Projednávaná témata:  

 Úvod  

Kvůli nastalé situaci je potřeba svolávat zasedání parlamentu častěji.  

Místopředsedkyně pro gymnázium se z dnešního zasedání omlouvá. 

Byly vydány stanovy studentského parlamentu na naší škole. K nahlédnutí budou na 

stránkách školy.  

 MAJÁLES 

Všechno jinak…  

Téma 

Minulý týden (měsíc před Majálesem) jsme obdrželi email z Besedy. Jednotné téma je 

letos „ Znojmo chutná“(jídlo, pití, zážitky). Tudíž všechno, co jsme měli namyšlené, je 

k ničemu. Musíme teď rychle vymyslet co a jak, protože moc času už nám nezbývá. 

Parlament OA přišel s návrhem udělat náš průvod tematicky jako Znojemské vinobraní. 

(a splnit tak zadané téma jídlo, víno, pivo i zážitky). Mohli bychom si zapůjčit koňský 

povoz, na kterém jezdí v průvodu král vína, kostým znojemské okurky atd. Dále zde byl 

návrh, že bychom mohli mít balonky v barvách vína a během průvodu z nich skládat 

hrozny. Prozatím jsou to jen návrhy a vše upřesníme na dalších zasedáních.  

1. Hlasování: odsouhlasen návrh Obchodní akademie (jednotná shoda).  

Král a královna  

2. Hlasování: z vybraných kandidátů z naší budovy jsme se rozhodli pro Davida 

Schmuttermeiera (15 hlasů) a Elišku Vorlickou (10 hlasů). Za budovu Přemyslovců je to 

Adam Piwowarczik a Nikol Slabá. Králové a královny za naši školu musí do 20. 4. poslat na 

email stehlik@znojemskabeseda.cz svoji fotku a informace o sobě (jméno, věk, škola, 

ročník, obor, záliby).Za návrh na pokřik pro pedagogickou školu děkujeme třídě P2.A. O 

pokřiku a dalších záležitost bude parlament nadále jednat.  

Také se zkusíme nějak domluvit s panem Stehlíkem, protože změna tématu měsíc před 

samotnou akcí se nám zrovna nezamlouvá.  

 Parlament OA 

Na stránkách školy v oddílu SP jsou teď nově k nahlédnutí seznamy členů a zápisy 

z parlamentu Obchodní akademie.  

 Přijímací zkoušky  

12. 4., 19. 4. – čtyřleté obory 

18. 4., 20. 4. – osmileté gymnázium, talentové zkoušky pro obor PMP 

18. a 20. dubna budou u vchodů do školy skupinky studentů, které budou vodit zájemce 

o studium na naší škole do příslušných tříd. Opět se této činnosti ujala třída G4.A.  

1. skupina (Hlavní vchod – talentové 

zkoušky PMP) – Adéla Bajková, 

Karolína Komárková, Pavlína 

Vojtěchová, Aneta Fialová,  

2.  skupina (Vedlejší vchod – zkoušky 

G8) – Jan Ondruš, Adam Štraus, 

Veronika Šťávová, Tereza Popová 

Náhradník: Michaela Čermáková
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 Trička školy 

Naše návrhy na pruhovaná barevná trička parlament na OA odsouhlasil. Až to bude 

aktuální, dodáme více informací a náčrty vybraných návrhů.  

 STÍŽNOSTI 

Jídelna – Posledních 14 dní dostáváme stížnosti, týkající se stravy ve školní jídelně. Např. 

že během 7 dnů byly na jídelníčku dvakrát zeleninové lasagne. Jak už zde bylo řečeno, 

sepisujte vaše námitky za třídu, které poté předáme vedení jídelny.  

Připojení k internetu – Obdrželi jsme stížnost, že poslední měsíc opět nefunguje internet. 

O tomto nedostatku budeme informovat vedení školy a doufáme, že bude co nejdříve 

odstraněn.  

 Náměty jednotlivých tříd 

G3.A – požadavek na koupi stojanů na kola k jídelně 

G5.A – zájem o účast na Majálesu 

P3.B – zájem o účast na Majálesu 

 Inzerce 

 

Témata na příští zasedání: Majáles 

Termíny příštích zasedání: 21. 4. 2017 a 28. 4. 2017 

Schůze vedení: 11. 4. 2017,10:45 

 Kontakt na parlament Obchodní akademie:  
Předseda:  

Adam Piwowarczik  

adampiwowarczik@gmail.com 

Místopředseda: 

Vojtěch Herich  

vojtahe@email.cz   
 

Za každý nápad, týkající se Majálesu, budeme vděční.  

 Adam Štraus, Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com  

 Ve Znojmě 10. 4. 2017 
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