ZÁPIS ZE 7. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU
GYMNÁZIA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Dne: 29. ledna 2019, 7:10 – 7:55 v učebně 8.B.
Přítomno: 12 členů (+ koordinátor parlamentu Jakub Brdíčko) – chyběli oba zástupci ze 4.A.,
jeden zástupce z 8.B., jeden zástupce z 7.B., jeden zástupce z 6.B., oba zástupci ze 3.B., jeden
zástupce ze 4.B. (parlament tedy nebyl schopný hlasovat a zasedání se neslo v infomačním a
plánovacím duchu).
Snaha vylepšit docházku na zasedání: Klára Hrnčířová bude před zasedáním zasílat zvací mail

POZDNÍ PŘÍCHODY







Pozitivní reakce ze všech tříd
Následuje informační kampaň
Sestavit harmonogram: Veřejná debata? Anketa u učitelů? – připravit si otázky, rozdělit
si, kdo půjde za jakým učitelem – rozdělení proběhne po internetu, je potřeba jakýsi PR
tým: zástupci ze 3.A (K. Jirgesová, O. Nechvíl) - mají na starost vytvořit 4-5 otázek na
učitele (pomůže J. Brdíčko), poté bude následovat samotná anketa a oznámení výsledků
ve sborovně; cílem ankety je poznat názor učitelů, proč jim zmírnění sankcí vadí, co by
uvítali, aby se zlepšila docházka studentů atd. (nikoli je přesvědčovat o stanovisku SP)
Sestavené Prohlášení je zatím jen interní, učitelům se předloží až po anketě
J. Brdíčko uvedl, že pozdní příchody zástupců SP vedou k dojmu snahy vyhnout se
trestům, ne zlepšit atmosféru ve škole

BUFET



Ve všech třídách pozitivní odezva
Jan Kleisl nepřítomen, proto se nemůže vyřešit více

MAJÁLES





Domluvili jsme se na spolupráci s panem Strákošem (je v tomto směru směru již zkušený
a mohl by nám pomoci s organizací)
Tři zástupci zašli hned odpoledne za p. Strákošem (je ochoten parlamentu pomoci) a
v interním dokumentu informovali ostatní zástupce o pozitivní výsledku setkání
Výstava – pí. Motlová by potřebovala vědět, na čem má výstavu stavět, poté osloví
studenty
Připojí se i N. Kudrnová



Hlavní úkol: domluvit se s panem Strákošem a zapsat něco jako informační text pro členy
parlamentu (již splněno, prohlášení zapsala Klára Hrnčířová)

NÁSTĚNKA











Zatím se všichni nástěnkáři nedokázali sejít
Nástěnkář J. Fiala chyběl na zasedání – neměli jsme informace
Nástěnka zmizela, nikdo neví, kde je, proces se tedy nikam neposouvá
A. Haladová z 1.A. jako jediná nástěnkářka přítomna
Jak bude nástěnka vypadat? Co na ní bude? – J. Brdíčko navrhuje něco jako bulvár, musí
se sestavit grafickou formou (fotoreportáž, krátké komentáře k fotografiím)
Potřebujeme nástěnku a obsahový koncept toho, co tam vlastně bude
A. Kraj uvedl, že loňský SP možná vypracoval grafický koncept nástěnky
Hlasování o koupi nástěnky z parlamentního fondu parlamentu proběhne až na příštím
zasedání (přítomno pouze 12 zástupců); výhodou vlastní malé nástěnky je flexibilita a
nezávislost na gymnáziu
Plnou moc v záležitosti nástěnky má tedy momentálně Anna Haladová z 1.A.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ


Příští zasedání proběhne už hned po prázdninách 12. února 2019 od 7:10 v učebně 8.B
(1.A bude na lyžáku)

Zapsala Natálie Eliášová a Katka Jirgesová
Doplnil a opravil J. Brdíčko

