ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Úterý 15. října 2018, 15.10-16.00, v učebně oktávy Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 22 zástupců, A. Filipová omluvena, A. Hlavsa se vzdal mandátu, přítomna N.
Kudrnová (Den studentstva) a J. Brdíčko (vedení, zápis)
1) PREZENCE
- představení cílů SP dle ústavy
- podpis souhlasu se zveřejněním mailové adresy ostatním zástupcům
- založení facebookové skupiny – pověřen A. Kraj
- docházka
- hlasování o přítomnosti N. Kudrnové v průběhu jednání (dle ústavy, II, 1)
2) RATIFIKACE ÚSTAVY SP
- nebyl podán žádný návrh na změnu ústavy
- ústava byla jednomyslně potvrzena všemi přítomnými zástupci
3) HLASOVÁNÍ O FUNKCIONÁŘÍCH
- hlasováním zvoleni tito funkcionáři:
- předseda SP – Adam Kraj
- místopředseda – sám ho vybere předseda a oznámí na 2. zasedání
- zapisovatelé – Katka Jirgesová, Natálie Eliášová
- pokladník – Matěj Pražák
- skrutátor (počítač hlasů) – jmenován J. Kleisl (nehlasovalo se)
4) PŘÍPRAVA OSLAV DNE STUDENTSTVA (16. listopadu 2018)
- 3. dubna 2018 SP odhlasoval, že bude pořádat Den studentstva
- hlasováním bylo potvrzeno, že koordinátorem oslav se stane Natália Kudrnová (7.B)
● tuto část zasedání vedla již sama koordinátorka
- třídám s přípravami výstupů pomáhá devět studentů, zejména z dramatického kroužku
- zástupci tříd jsou povinni informovat o těchto bodech domluvených s p. ředitelem:
- každá třída bude mít 5 hodin nácviku od 5. 11. do 14. 11.
- generální zkouška proběhne 15. 11. od 7.00 do 17.00 (začnou nižší ročníky)
- představení pro školu 16. 11., sraz v 8.00 u divadla, pak už jen bude volejbal a ples
- představení pro veřejnost 18. 11. už od 17.00
- prodej lístků začne 12. 11., cena 50,- Kč, jedna osoba může koupit nejvýše 4 lístky
- členové SP budou pomáhat jako služby
5) DALŠÍ TÉMATA - NAVRŽENÁ ZÁSTUPCI TŘÍD
- O. Nechvíl – na popud třídního navrhl stanovit pevnější pravidla pro účast studentů na veletrhu
VŠ vzdělávání Gaudeamus, po diskusi a hlasování byl přijat tento návrh pro vedení školy:
- na veletrh uvolnit jeden den pro 3. ročníky
- na veletrh uvolnit jeden den pro 4. ročníky
- 3. a 4. ročníky však nebudou uvolněny ve stejný den
(pro variantu jen 3. ročníků pouze jeden hlas, ostatní hlasovali pro oba ročníky)
- zavedení stálého dne pro pravidelná zasedání: úterý od 7.15, návrh však začne platit až
v prosinci kvůli nácvikům na Den studentstva, do té doby zasedání odpoledne; návrh
jednomyslně přijat

6) PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ A ÚKOLY
- proběhne ve čtvrtek 25. října 2018, od 15. 45 do 16.45 v učebně oktávy
- z 2. zasedání pořídí zápis zapisovatelé a pošlou ho J. Brdíčkovi
- N. Kudrnová připraví požadavky na spolupráci SP při Dni studenstva
- A. Kraj oznámí jméno místopředsedy a povede celé jednání
- ostatní členové mohou navrhnout témata, jimiž se bude parlament v tomto volebním období
zabývat – mimořádně není nutné je zasílat předsedovi mailem ještě před zasedáním
- 4.B si zvolí před 2. zasedáním nového zástupce za A. Hlavsu

Zapsal 17. 10. 2018
J. Brdíčko

