ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Čtvrtek 10. října 2019, 15.10-15.55 na chodbě ve 3. patře Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 12 zástupců z 24 (chyběly třídy 2.B, 3.B, 5.B), koordinátor J. Brdíčko
Schůzi vedla Natália Kudrnová.
1) Den studentstva
- výbor pro přípravu: N. Kudrnová, N. Eliášová, M. Procházka
- termíny všechny jasné (představení 15. 11., 17. 11.), pouze hrozí, že by generálka mohla být
ve středu 13. 11. (ve čtvrtek divadlo částečně obsazeno)
- rozhovor se zástupci tříd o stavu příprav (termíny zkoušek, podoba scénáře) – všechny
scénáře musí být Natálii zaslány již do neděle 13. 10.!
- v některých třídách neshody, různé podoby scénářů (1.A, 6.B)
- moderátoři – zatím až na jednu výjimku (M. Pražák) chybí, celkem 8 vstupů, bude se jich
střídat vícero (v záloze některé osobnosti ze 6.B nebo se třídy boudou uvádět samy?)
- je nezbytné do pondělí 14. 10. dodat co nejvíc (i hloupých) nápadů jak pojmout celý
večer – příběh, který bude vystoupení propojovat (např. souvislost s výročím 17. 11.) – dodat
členům výboru – přemýšlejte ve vlaku, v busu i ve sprše!
- v pondělí 14. 10. se nad náměty sejde výbor pro přípravu
- K. Krajová – dortový specialista – do středy 16. 10. vytvoří seznam lidí, kteří upečou dorty
jako ocenění pro třídy (N. Kudrnová jí sdělila vhodné tipy a upozornila, aby si „pekaři“
uschovali účtenky za suroviny – budou proplaceny)
- služby budou mít opět třetí ročníky
2) Majáles – 30. dubna 2020
- musíme mít připraveno do konce kalendářního roku
- Petr Strákoš nabízí spolupráci i náhradní prostory v případě deště
- N. Kudrnová prosazuje sloučení oslav s posledním zvoněním (i když by maturanti po něm
ještě asi týden chodili do školy)
- uvedený termín nepřekáží houslové soutěži (zač. 5. 5.) ani Tančíme pro radost (24. 4.)
- k programu: nesmí být pauzy (kromě poledne), využít kávu od duševně nemocných, Loono,
Markéta Popelářová – stánky organizací i besedy, recitace – snad kniha studentské poezie
(možno na ni získat příspěvek od SRS nebo Města), výstavy
- spolupráce s jinými školami: zdravotní škola – mají zájem, uděláme tam návštěvu,
umprumka – chtějí spolupracovat, o automobilce nevíme (J. Fiala nemocen)
- do příštího zasedání (22. 10.) dodat co nejvíce nápadů
3) Kontrola úkolů z předchozích zasedání
- psychologické přednášky – Matěj Pražák a Tereza Vacková zítra navštíví J. Brdíčka - tipy
- film na pololetí – O. Nechvíl udělá anketu na FB, zatím tyto tipy: Bohemian Rhapsody,
First Man, Ad astra, Jiří Suchý – na příštím zasedání se oznámí vítězný
- kauza „Pozemky u Lidlu“ – prohlášení hotovo, ale N. Kudrnová se ještě před zveřejněním
chce sejít s panem starostou (byl na dovolené), také s ním probere zamýšlený projekt
propagace komunální politiky na gymnáziu (možná formou simulační hry)
- Edison – N. Kudrnová neví, zdali nějak reagovali na stížnosti od vedení školy
4) Příští zasedání se uskuteční v úterý 22. října 2019, od 7.10 v učebně 8.B.
Dne 11. 10. 2019 zapsal Jakub Brdíčko.

