ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Úterý 24. září 2019, 7.10-7.55 v učebně oktávy Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 12 zástupců (chyběly třídy 2.B, 3.B, 2.A), koordinátor J. Brdíčko
Schůzi vedla Natália Kudrnová. Toto zasedání ještě pokračovalo o velké přestávce.
1) Projekt Edison – shrnutí
- páteční výlet nedopadl – odjeli do zahraničí (neočekávaně), někteří z toho zklamáni –
připravovali se, zajišťovali program výletu
- nízká úroveň prezentací – nervozita, nedotaženost, ne příliš dobrá angličtina…
- minulé ročníky shledány lepšími
- pochybný výběr lidí do projektu (?)
- spojit se se základnou AIESEC a zjistit, podle čeho je vybírají a co je v plánu na další roky
(zajistí N. Kudrnová)
2) Den studentstva
- práce na scénářích – mají být do konce září
- další termíny budou upřesněny po domluvě předsedkyně N. Kudrnové s panem ředitelem
(generálka, vystoupení ad.)
3) Kauza „Pozemky u Lidlu“
- předsedkyně rozeslala zástupcům podrobný popis případu
- zastupitelstvo řešilo budoucnost pozemku u Lidlu a přitom se rozdělilo na dva pomyslné
tábory
- p. Daniel Dostrašil se pokusil do kauzy vtáhnout studenty našeho gymnázia (patrně aby
ovlivnili názor hlasujících zastupitelů)
- předsedkyně Natália Kudrnová se kvůli tomu spolu se svou zástupkyní Natálií Eliášovou
zúčastnily veřejné schůze zastupitelstva (16. 9. 2019)
- kauza je již vyřešená – zastupitelstvo rozhodlo
- předsedkyně sepíše prohlášení na Facebook školy, ve kterém bude uvedeno, že SP se
nekloní na žádnou stranu sporu
- vyplývající otázka – jak přiblížit studentům městskou politiku? (na dalším zasedání)
4) Majáles 2020
- přání p. Petra Strákoše (restaurace Popráč), aby se s přípravou začalo brzy (možnost získat
příspěvek od Města?)
- zapojení ostatních škol nezbytné
- termín: asi 30. 4. 2020 (upřesní se příště)
- program: nedělat afterparty (?), více různých kapel (Miagra, Echonauti…?)
5) Různé
- psychologické přednášky – opět zajistí Matěj Pražák a Tereza Vacková (co nejdříve)
- film na pololetí – udělá se anketa na FB, zatím tyto tipy: Bohemian Rhapsody, First Man
(určitě ne Nabarvené ptáče)
6) Příští zasedání se uskuteční ve čtvrtek 10. října 2019, od 15.10 asi opět v učebně 8.B.
Dne 25. 9. 2019 zapsaly Katka Jirgesová a Kateřina Kaucová, revidoval Jakub Brdíčko.

