ZÁPIS Z 16. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Úterý 11. června 2019, 7.10-7.55 v učebně oktávy Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 11 zástupců, zcela chyběli zástupci z nižšího gymnázia.
Schůzi vedla Zuzana Klekarová, přítomen koordinátor J. Brdíčko (konzultace, zápis).
Toto zasedání bylo ve školním roce poslední.
1) Výběr témat na oslavy Dne studentstva
- zatím máme (zejména na Facebooku) jen 3-4 nápady nových témat
- do konce tohoto týdne je nezbytné jich sehnat víc - ať se žáci nebojí, že návrhy mohou
působit hloupě
- pedagogická rada z nejlepších návrhů vybere jeden
- Den studentstva bude připravovat N. Kudrnová se svým týmem – M. Procházka, N. Eliášová
a další
- návrhy na témata podávat do 14. 6. do obálky na nástěnce SP, na Facebook nebo mail
předsedkyně Z. Klekarové (xklekarova1@gymuo.cz)
- J. Brdíčko dá na web školy výzvu k podávání návrhů, též se budou vyptávat zástupci ve
třídách
2) Návrh změny ústavy parlamentu (čl. V, bod 7)
- po odchodu maturitních ročníků už není zástupců 24, ale jen 20, je tedy obtížnější dosáhnout
usnášeníschopné většiny (13 hlasů)
- poslední tři zasedání (včetně tohoto) měla nízkou účast, nebylo možné hlasovat
- diskuse o úpravě ústavy, přítomní se shodli na tomto návrhu: parlament bude
usnášeníschopný při účasti 12 zástupců, po odchodu maturantů bude stačit jen 8 přítomných
- ústavu ale nelze změnit, parlament není usnášeníschopný – tento návrh se podá na 1. schůzi
v příštím školním roce
3) Diskuse o propagaci činnosti a významu SP
- předsedkyně upozornila, že pro funkci zástupce jsou nejvhodnější lidé, kteří chtějí něco
dělat, ne jenom mlčky sedět
- na nižším gymnáziu asi menší zájem o práci v parlamentu (zejm. ve 4.B)
- zástupci byli k dnešnímu zasedání zváni na FB, v mailu i na změnách rozvrhu!
- informování o činnosti SP v hodinách ZSV a Vob – někdy se stává, že je na to méně času,
proto často raději informujeme o přestávkách
- nástěnku asi čte jen málo lidí (málo nových věcí, chybí nové fotografie atd.)
- J. Brdíčko uvedl, že nízká odezva nemusí být frustrující, stačí několik aktivních studentů,
kteří strhnou ostatní, zasedání také nemusejí probíhat vždy každé dva týdny
- závěr: SP nedostatečně propaguje své výsledky, přitom uspořádal již mnoho věcí – např.
bezobalový bufet, psychologické přednášky, spolupráce na Dni studentstva, majáles,
demonstrace Vyjdi ven, studentské volby, sbírka pro Koločavu aj.
- M. Procházka vypracuje do 14. 6. atraktivní plakátek shrnující činnost SP, také zašle několik
fotografií z dnešního zasedání
4) Volby do příštího funkčního období 2019/2020
- hlasování o dvou návrzích: volby již v červnu (bez nových ročníků), nebo v září, zvítězila
varianta červnových voleb (8 hlasů proti třem)
- volby proběhnou v jednotlivých třídách od 17. 6. do 25. 6. 2019

- v září volby v nové 1.A (J. Brdíčko) a v nové 5.B (M. Bartošová) – nutno zvážit, zdali
musíme čekat, až se třídy lépe poznají při adaptačních kurzech (proběhnou až ve druhém
zářijovém týdnu)
- červnový termín urychlí vznik nového SP a usnadní přípravy Dne studentstva
- J. Brdíčko tlumočil výhrady P. Holáska o nevýhodnosti jednokolového systému voleb –
zástupci se však přiklonili k dosavadnímu způsobu volby s tím, že si třídy mohou samy svůj
volební systém upravit (podle ústavy)
- volby proběhnou tedy tradičně v hodinách ZSV nebo Vob – koordinátor zašle vyučujícím
doplněný manuál k průběhu voleb
- je důležité, aby před aktem volby třída věděla, kteří spolužáci mají o členství v SP zájem,
zdali chtějí pokračovat dál „staří“ zástupci atd. – nutnost alespoň minimální předvolební
kampaně (k tomu bude sloužit i plakát od M. Procházky)
- jména zvolených zasílat na: brdicko@gymuo.cz
5) Závěrečné poděkování všem zástupcům za jejich práci
- ve školním roce proběhlo celkem šestnáct zasedání a parlament se zapojil do asi jedenácti
aktivit, které spolupořádal, nebo zcela organizoval (Den studentstva, systém uvolňování tříd
na Gaudeamus, bufet, nástěnka, sankce za pozdní příchody, psychologické přednášky,
majáles, logo školy, bezobalová výdejna – konzultace s D. Dostrašilem, studentské volby,
Vyjdi ven!)

Z minulého zasedání nebyl pořízen zápis.
Tento pořídil Jakub Brdíčko,
koordinátor studentského parlamentu

