ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Úterý 10. září 2019, 7.10-7.45 v učebně oktávy Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 18 zástupců (v 1.B ještě nebyli zvoleni, v 1.A zvolen jen jeden)
Schůzi vedl Jakub Brdíčko. Toto zasedání následovalo po předchozí domluvě o velké
přestávce 4. 9. 2019.
1) Volby funkcionářů studentského parlamentu
- téměř jednomyslně byli zvoleni nebo vybráni tito představitelé hlavních funkcí:
předsedkyně = Natália Kudrnová (8.B), místopředsedkyně = Natálie Eliášová (6.B),
zapisovatelé = Kateřina Kaucová, Katka Jirgesová; pokladník = Matěj Pražák, tiskový mluvčí
= Martin Procházka (fotograf, informuje o akcích na webu, nástěnkář)
2) Návrh změny ústavy parlamentu (čl. V, bod 7)
- po odchodu maturitních ročníků už nebude zástupců 24, ale jen 20, je tedy obtížnější
dosáhnout usnášeníschopné většiny (13 hlasů)
- poslední čtyři loňská zasedání měla nízkou účast, nebylo možné hlasovat
- J. Brdíčko navrhl toto hlasovací omezení zrušit i s rizikem, že se tím může snížit
demokratičnost rozhodnutí SP (je proto pak nutné, aby byla zasedání řádně oznamována
předem a aby dobou jejich konání nebyl nikdo vyřazen)
- jediný, kdo hlasoval proti – O. Nechvíl (4.A) – navrhl, aby bylo hlasovací minimum sníženo
na 6 přítomných
- uvedený článek byl tedy zcela zrušen, změnu do ústavy zanese J. Brdíčko
3) Projekt Edison (prezentovala N. Kudrnová)
- v pátek 20. 9. se odpoledne a večer uskuteční setkání zástupců SP a hostů z projektu Edison
- již v úterý navržený výlet do Hradce Králové není možný, protože hosté už H.K. dobře znají
- hlasovalo se o jiných možných cílech výletu, byl vybrán Potštejn
- asi 7 přítomných zástupců by se mohlo výletu zúčastnit, bližší detaily budou probrány
s předsedkyní
4) Den studentstva (prezentovala N. Kudrnová)
- dnes schůze třetích ročníků od 16.00
- 1.B i 1.A se budou přípravě vystoupení věnovat na adaptačním kurzu
- letos oslavy kulatější – boudou se střídat různí moderátoři (z předchozích let)
- dějepisáři připravují retro den a bude i výstava v divadle
- je důležité, aby scénky netrvaly dlouho, a tak více vyzněl program k listopadům
5) Různé
- přítomní zástupci podepsali souhlas s uveřejněním mailové adresy ostatním členům
- V. Adámek založil na Facebooku novou skupinu pro domlouvání zástupců v letošním
volebním období – je nutné si dát Viktora do přátel (zatím jen přes deset registrovaných)
- majáles se bude konat – více budeme spolupracovat s jinými školami – zejména
s Umělecko-průmyslovou
- máme již dva tipy na pololetní filmy – Bohemian Rhapsody (pro celé gymnázium),
Nabarvené ptáče (určitě jen pro vyšší), hledáme další nápady
6) Příští zasedání se uskuteční 24. září 2019, od 7.10 v učebně 8.B.

Zapsal Jakub Brdíčko

