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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU 15. 12. 2016  

Přítomni: G1.A, G2.A, G3.A, G4.A, G5.A, G7.A, G8.A, G1.B, G2.B, G3.B, P2.B, 

P1.C, P2.C, P3.C 

Nepřítomni: G6.A, G4.B, P1.A, P2.A, P3.A, P4.A, P1.B, P3.B, P4.B, P4.C 

 

Projednávaná témata: 

- Změna vedení 

Parlament pozměnil vedení. Nyní má dva předsedy. Pedagogickou školu zastupuje 

Adéla Jirásková (P II.B) a gymnázium zastupuje Adam Štraus (G4.A).  

- Úvod  

Chceme odteď posílit vliv parlamentu ve všech ohledech. Schůzky budou častější a 

budeme přísně kontrolovat, kdo chodí a kdo ne. Až se bude o něčem rozhodovat a 

hlasovat, hlas někoho, kdo dochází na každé zasedání, bude mít větší vliv, než slovo 

někoho, kdo přišel jednou. Také nechceme dělat výrazné rozdíly mezi vlivem SPgŠ a 

gymnázia.  Za každé příspěvky do debaty budeme moc rádi.  

- Vánoční věnce  

Také bylo zmíněno vyrábění vánočních věnců třídou P2.B s paní profesorkou Vítkovou.  

- Exkurze do Vídně  

Bavili jsme se o exkurzích v příštím týdnu. Vyučující německého jazyka jedou v úterý a ve 

středu do Vídně na vánoční trhy.  

- Zima ve škole!  

Do diskuse padl příspěvek o zimě v učebnách i na chodbách. Studentky pedagogické 

školy si stěžovaly, že někdy bývá taková zima, že musí v hodinách sedět v bundách. Také 

zde bylo řečeno, že v učebně č. 208 netěsní okno a nejde zavřít. O tomto nedostatku 

bylo informováno vedení. 

- Zástupci jednotlivých tříd  

Sepsali jsme seznamy zástupců jednotlivých tříd. U každého jména je uvedena i emailová 

adresa, aby dotyční mohli kontaktovat pouze jednotlivé zástupce. 

Tyto seznamy budou v blízké době viset na nástěnce.  

- Přezouvání 

Paní uklízečky si prý stěžovaly vedení, že řada studentů se nepřezouvá. V tomto období 

je tato stížnost na místě. Venku bývá často blátivo a mokro. Pokud nepřezutí jedinci ve 

špinavých botách projdou školou, špína se roznese po celé školy a to není příjemné ani 

nám, ani úklidovému personálu. Tato stížnost byla rozeslána jednotlivým vyučujícím, ale 

jejich promluvy zjevně nezabraly. Proto tuto stížnost přednesl i studentský parlament. 

Proto prosíme ještě jednou – V zájmu nás všech prosíme, aby se všichni přezouvali a 

zlepšili tak čistotu ve škole. Děkujeme.  

- STÍŽNOSTI 

První stížností dnešního zasedání byla na školní jídelnu. Nejprve kvůli nedostačujícímu 

prostoru, ale s tímto nedostatkem nikdo nic nezmůže, tudíž byla okamžitě zamítnuta. 

Dále také na nevyhovující stravu. Na příštích schůzkách se na tohle téma vyjádří 

studentky SPgŠ, které jsou ubytované na internátě, a zeptáme se pochopitelně i na 

názory ostatních studentů, kteří se stravují ve školní jídelně. Pokud si na tohle téma bude 

stěžovat více studentů, předneseme tuto stížnost vedení jídelny.  
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Další stížnost byla z řad studentek pedagogické školy a to na pana profesora Nováka. Prý 

záměrně ponižuje studentky SPgŠ a dělá obrovské rozdíly mezi gymnazisty a studentkami 

SPgŠ. Studentský parlament se nehodlá v tomto ohledu dále angažovat a tato stížnost 

byla předána vedení školy. 

- Email  

Byl zřízen nový email pro záležitosti parlamentu.  

parlamentgpoa@gmail.com 

Témata na příští zasedání: Majáles, Masopust, Sportovní akce školy, Jídelna atd.  

Termín příštího zasedání:  6. 1. 2017 

Adam Štraus, Adéla Jirásková 

parlamentgpoa@gmail.com 

Ve Znojmě 15. 12. 2016 


