ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO
PARLAMENTU
12. 3. 2019 v 7:10 v učebně 8.B Gymnázia Ústí nad Orlicí
Docházka: oba zástupci z 2.A, 5.B, 6.B, 1.A, 2.B a 8.B a jeden zástupce ze 3.B, 7.B, 3.A, 1.B,
přítomno tedy celkem 17 lidí a Jakub Brdíčko

POZDNÍ PŘÍCHODY (probíhá anketa – názory učitelů)



Učitelů se zástupci musí zeptat do úterý 19. 3. 2019
Zpracování výsledků provedou zástupci ze 3.A (O. Nechvíl, K. Jirgesová)

KOMISE PRO VÝBĚR LOGA ŠKOLY




Předseda parlamentu Adam Kraj náhodně vylosuje, kdo v komisi bude (bude losovat
z přihlášených zájemců)
U hlasování bude přítomen i Jan Kleisl (transparentnost)
Výběr z dvou zástupců ze 2.B a jednoho zástupce ze 3.B

NÁSTĚNKA




Hotova a vyzdobena
Zápis bude přidán
Návrh, že budou výrazně oznamována nejbližší zasedání

MAJÁLES











Domluva s p. Strákošem
Termín 30. 4. byl naprosto nevyhovující (Kocianova houslová soutěž), proto byl navržen
termín 26. 4. 2019
Blackband bude hrát + shánění dalších kapel
Průvod – zajistit účast našich studentů + oslovit další žáky i jiných škol
Afterparty v Popráči možná
V tento den i Tančíme pro radost – snad to nesebere tolik lidí a akce se zúčastní velká
část studentů
Velice důležitá kampaň a propagace + rozdmýchání lidí, aby do toho šli
Všech 17 zástupců souhlasilo s přesunem
Následuje jednání s vedením školy – v době tohoto zápisu již potvrzen uvedený termín
Hudební program téměř vyřešen






Divadla a recitace jsou silnou stránkou naší školy, musíme tedy na tuto část Majálesu
řádně připravit (Martin Procházka – 5.B)
Vytvoření plakátků na nástěnku
Připojení veřejnosti k průvodu?
Téma průvodu? – potřeba návrhy od studentů

PSYCHOLOGICKÉ PŘEDNÁŠKY (Matěj Pražák)







26. - 27. 3. pro vyšší gymnázium
Od 8:00 do 12:30
V Malé scéně
26.3. – pan Staněk
27.3. – pan Kadlec
Vstup: 30 Kč od každého studenta (pokladníci tříd)

SPOLUPRÁCE S DANIELEM DOSTRAŠILEM



Propagace bezobalové výdejny (od začátku května 2019) ze strany parlamentu
Návštěva p. Dostrašila na příštím zasedání od 7:30

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ


Příští zasedání proběhne opět za 14 dní, tedy 26. 3. 2019 od 7:10 v učebně 8.B

Zapsaly Natálie Eliášová a Katka Jirgesová,
doplnil Jakub Brdíčko

