ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Úterý 27. února 2018, 14.15-15.05, ve sborovně Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 19 zástupců, chybí zástupci 2.B a Natália Kudrnová (nemoc)
1) NÁZEV A HLASOVÁNÍ O FUNKCIONÁŘÍCH
- hlasováním přijat název „Studentský parlament Gymnázia v Ústí nad Orlicí“
- hlasováním zvoleni tito funkcionáři:
- předsedkyně SP – Natália Kudrnová (protikandidáti: Jakub Bříza, Adam Kraj)
- místopředseda – sama ho vybere předsedkyně a oznámí na 2. zasedání
- zapisovatelé – Adam Kraj, Anna Mlynářová
- pokladník – bude zvolen na 2. zasedání
- zástupci podpisem projevili souhlas se zveřejněním svých mailových adres ostatním členům
SP a také souhlasí s pořizováním fotografií a jejich zveřejňováním na Facebookové stránce
gymnázia
2) ÚSTAVA SP
- proběhlo hlasování o sporných nebo otevřených bodech:
- zasedání budou probíhat přibližně jednou za čtrnáct dní
- funkční období bude vždy na jeden školní rok – do konce června (výjimkou maturanti)
- zrušeno pravidlo jednoho hlasu pro třídu, každý zástupce má jeden hlas – toto pravidlo
začalo platit už v průběhu 1. zasedání (ihned po schválení)
- je dovoleno hlasovat na dálku v nepřítomnosti – mobil, Skype atd.
- návrh 1.B – pokud není přítomna více než polovina zástupců, nemůže SP platně hlasovat –
přijato
- zasedání SP nejsou veřejná – kromě zástupců může být přítomen jen ředitel a koordinátor
(jiní jen se souhlasem SP)
- návrhy na jednání mohou podat jen zástupci, ředitel a učitelé – ostatní jen jejich
prostřednictvím
- návrhy na jednání se posílají předsedkyni, ta o nich bude před zasedáním informovat celý SP
- návrh N. Kudrnové – Finanční fond – přijato
- schváleno, že fond nebude mít v držení předseda, ale pokladník
- nedořešené body: např. možnost odvolání funkcionářů, kolik hlasů nutných ke změně ústavy
3) NÁVRHY TÉMAT NA 2. ZASEDÁNÍ
- seznam témat s bodovým hodnocením – každý zástupce mohl hlasovat pro dvě témata
- na 2. zasedání se jistě bude probírat první téma, asi též druhé
a) Přednášky osobností organizované SP – 15 bodů (hlasů)
b) Současná podoba záznamu a trestání pozdních příchodů – 10
c) Školní festival nebo majáles organizovaný SP - 6
d) Příspěvek na nové nebo lepší závěsy ve třídách – 4
e) Automat na kávu, občerstvení ve škole – 2
- témata, která obdržela pouze jeden hlas:
f) Návrhy na změnu rozvrhu
g) Školní zvířata – zvukotěsnění terária křečků
h) Odemykání školy už od 6.00
i) Sportovní turnaj (softbal) organizovaný SP
j) Počítačový turnaj organizovaný SP

- témata, která byla navržena, ale neobdržela žádný hlas:
k) změny učeben jednotlivých tříd
l) volná učebna, kde lze trávit volné hodiny a pauzy
4) PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
- proběhne v úterý 20. března 2018, od 16.00
- místo zajistí J. Brdíčko
- zasedání povede již N. Kudrnová a zápis pořídí zástupci 7.B

Zapsal 1. 3. 2018 J. Brdíčko

