ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Čtvrtek 5. října 2020, 15.10-16.00 v učebně septimy Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 15 zástupců (ve 4.A nebyli žádní zvoleni, v 5.B zvolen jen jeden). Natálie Eliášová
se jednání účastnila přes mobil (handsfree).
Schůzi vedl Jakub Brdíčko. Toto zasedání následovalo po předchozí domluvě v Google
Classroom SP.
1) Volby funkcionářů studentského parlamentu
- jednomyslně byli zvoleni nebo vybráni tito představitelé hlavních funkcí: předsedkyně =
Natálie Eliášová (7.B), místopředsedkyně = Kateřina Krajová (5.B), zapisovatelé = Kateřina
Kaucová, Matěj Bednář; pokladník = Matěj Pražák, tiskový mluvčí = Martin Procházka
(fotograf, informuje o akcích na webu, nástěnkář)
2) Návrh změn ústavy parlamentu
- M. Bednář navrhl, aby si SP odhlasoval elektronický komunikační kanál, který bude dál
používat (nejen v době uzavření školy)
- návrh byl přijat všemi hlasy a zároveň byla za tento kanál vybrána platforma Google
Classroom (Facebook není legálně přístupný pro mladší studenty)
- tento bod zařazen do nové ústavy jako V.13
- M. Pražák navrhl, aby si každá třída mohla ke dvěma zástupcům ještě zvolit náhradníka,
který by jednoho nepřítomného mohl nahradit
- návrh byl přijat 13 hlasy – do ústavy zařazeno do bodů IV.5 a V.9
- takto změněná Ústava SP byla přijata všemi přítomnými
3) Projekt Den studenstva (plánován na 13. 11.)
- dnes se konalo setkání přípravného týmu pro Den studenstva s panem ředitelem – bylo
rozhodnuto, že program připraví pouze třetí ročníky k oběma Listopadům, vše proběhne
v Malé scéně za účasti menšího počtu tříd (představení proběhne vícekrát), termín je zatím
otevřený
- diskuze o tomto řešení:
- ve 2.B je velký zájem o přípravu (asi jen 10 žáků proti)
- ve 3.B už mají hotový scénář, rádi by si to zahráli
- v některých třídách naopak toto řešení vítají (2.A)
- bylo by vhodné ponechat stejná témata na příští rok (využít toho, co už mají hotové)
- 2.A navrhla jen malá představení jednotlivých tříd pro jejich rodiče
- zaznělo, že delší prodleva Dne studenstva by se mohla využít pro přemýšlení zda tuto
formu nějak nezměnit
4) Různé
- K. Kaucová v Classroomu navrhla dělat ještě další utkání než jen ve florbalu – volejbal,
přehazkový, vybíjená apod.
- K. Krajová v Classroomu připomněla snahu zavést koše na biodpad
5) Další zasedání by snad mohlo proběhnout v případě ukončení hygienických opatření
v úterý 20. října, od 7.15 opět asi v učebně 7.B
- hlasování o vhodných dnech a časech ukázalo, že ranní hodiny jsou přece jen výhodnější –
odpoledne příliš mnoho kroužků a jiných aktivit
Dne 5. října 2020 zapsal Jakub Brdíčko

