ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Úterý 6. 11. 2018 (7:15-7:55), v učebně oktávy Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 15 členů (+ Natália Kudrnová) – chyběli oba zástupci ze 7.B a 4.A a po jednom
zástupci z 1.A, 1.B, 3.B, 4.B a 6.B, přítomen i Jakub Brdíčko (koordinátor parlamentu)

I) HALLOWEENSKÁ PÁRTY (projekt třídy 5.B)
- návrh byl podán příliš pozdě, žádná akce se tudíž nekonala

II) BEZOBALOVÝ BUFET (Jan Kleisl)
- bufet by rád vyhověl, ale z hygienických důvodů nejsou podle jejich názoru tácky na toasty
vhodné
-možnost zavedení recyklačního koše v prostorách bufetu – spíše nadbytečné
- studenti si již teď mohou nosit vlastní hrníčky na kávu (pro – 15 zástupců), popř. vlastní sáčky
na pečivo
- Jan Kleisl vytvoří prohlášení o tomto tématu, J. Brdíčko ho rediguje (určeno též studentům,
propagace ekologického životního stylu)

III) MIKROVLNNÁ TROUBA V BUFETU (Jan Kleisl)
- bufet by rád mikrovlnku umístil ve svých prostorách, je zde však problém s nedostatečným
místem, odběrem elektřiny a také se obávají, že by jim mohly klesnout tržby (bufet též neprošel
kolaudací)

IV) OSLAVY DNE STUDENSTVA (Natália Kudrnová)
- zástupci dramatického kroužku již navštěvují nacvičovací hodiny studentů
- rozpis generálek bude umístěn na hlavní nástěnce (proběhnou od 6:50 do 18:00 hodin)
- odměnu pro třídy obstarají či zařídí členové parlamentu – dorty (pro – 15 hlasů) – dortovým
tajemníkem zvolena Klára Hrnčířová
- náklady za pečení dortů proplatí SRS – o příspěvek zažádá Natália Kudrnová

- z důvodu exkurze 2.A v pondělí 19.11 nelze zažádat o ředitelské volno – podán návrh zrušit
nulté hodiny (projedná Adam Kraj a Natália Kudrnová)
- propagace parlamentu na oslavách Dne studentstva

V) NÁSTĚNKA PARLAMENTU (Jakub Fiala)
- k dispozici zde bude složka na případné návrhy ostatních studentů (návrhy na jednání SP)
- špatné umístění nástěnky – zatím je bez finální podoby (nutnost zlepšit propagaci SP)

VI) POZDNÍ PŘÍCHODY (Adam Kraj)
- návrh na zavedení pěti malých pozdních příchodů -> jeden velký a za tři velké -> napomenutí
třídního učitele (pro – 15 členů)
- diskuse: sankce za pozdní příchody velká část učitelů neuplatňuje (jsou mírnější než školní
řád), pozdní příchody učitelů jsou tolerovány
- v jednání s panem ředitelem pokračuje Jan Kleisl a Adam Kraj (sestaví písemnou podobu
návrhu i jeho variant)

VII) STANOVEN TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ
- úterý 20. 11. 2018 od 7:10 hodin v učebně oktávy (opět v době pravidelné porady učitelů)

Zapsaly 8. 11. 2018
K. Jirgesová a N. Eliášová.
Opravil a doplnil 9. 11. 2018
Jakub Brdíčko.

