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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 10. 3. 2017 

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

P1.B, P2.B, P3.B, P1.C, P2.C, P3.C, Mgr. L. Vrbková, zástupci OA 

Nepřítomni: G7.A, G8.A, G4.B, P4.A, P4.B, P4.C  

Nepřítomni/omluveni: G2.A, G3.B 

Projednávaná témata:  

 Charitativní sbírka pro Nikolku 

Byli jsme osloveni studentkami OA, že pořádají sbírku pro malou Nikolku, která bojuje 

s leukémií.  

Pan ředitel rozhodl, že se do sbírky zapojí celá škola. Na naší budově proběhne sbírka 

někdy v týdnu po jarních prázdninách. Studentky, které tuto sbírku pořádají, obejdou 

všechny třídy. Každá třída by měla alespoň něco přispět, samozřejmě to není povinnost. 

Další informace vám poskytnou pořadatelky samy. Přesný termín upřesníme a napíšeme 

na nástěnku parlamentu.  

 Spolupráce s parlamentem OA 

Na dnešní zasedání byli pozvaní i zástupci OA, se kterými jsme projednali organizaci 

letošního Majálesu a ostatní záležitosti, které se týkají parlamentu.  

Kontakt: Vojtěch Herich – vojtahe@email.cz  

 Jídelna 

Dle našeho názoru došlo v jídelně k mírnému zlepšení! Za poslední měsíc bylo na 

jídelníčku mnoho chutných jídel. Proto jídelnu chválíme a doufáme, že v tomto stavu 

setrvá.  

 Parlament na stránkách školy 

Na stránkách školy byla zřízena kolonka pro studentský parlament. Konkrétně ve složce 

„Pro studenty a rodiče“ na úvodní stránce. Jsou zde zápisy ze zasedání. Drobné 

nedostatky do příštího zasedání s p. Štěpničkou vylepšíme.  

 Majáles 

Na dnešní schůzi SP byla pozvána pí. učitelka Vrbková a zástupci parlamentu z OA. 

Snažili jsme se vybrat téma. Padly zde tyto návrhy: 

 Hudební styly 

 Pohádka / film 

 Barvy školy 

 Státy + typické sporty 

Po delší debatě jsme se dohodli na „rozdělení“ na obory naší školy – gymnázium, 

pedagogická škola, obchodní akademie.  

Každý obor bude mít svůj charakteristický kostým a svůj pokřik / básničku / písničku, 

která bude završena společným pokřikem, abychom vystupovali jako jednotná škola.  

Na místo krále a královny proběhne výběrové řízení pořádané studentským 

parlamentem. Každá budova zvolí svého krále a královnu. Veškeré hlasování bude 

probíhat přes internet. 

Další informace dodáme později. Každá třída může navrhnout svého kandidáta na 

krále/královnu, téma, pokřik, písničku, básničku, kostýmy atd.  

Témata na příští zasedání: Konečný výběr tématu, pokřiků, kostýmu a krále a královny 

na Majáles, Přijímací řízení…  

Předběžný termín příštího zasedání: 3. 4. 2017  

 Adam Štraus, Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com  

Ve Znojmě 10. 3. 2017  
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