ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU
Úterý 27. 11. 2018 (7:15 – 7:55) v učebně 8.B Gymnázia Ústí nad Orlicí
Přítomno: 13 členů (+ Marek Hoffmann, Jakub Brdíčko) – chyběli dva zastupci ze
2. B, dva zástupci ze 3.B, jeden zástupce ze 4.B, dva zástupci ze 6.B, jeden
zástupce z 1.A, dva zástupci z 2.A

1.




Reflexe 17. listopadu (Adam Kraj)
Škola to podle M. Hoffmanna vnímala velmi pozitivně
Poděkování za organizaci a zajištění dortů
Bude se muset vymyslet, jak to bude s organizací příští rok (kdo to bude
dělat, jak to bude fungovat – asi ne už jeden člověk, ale tým)

2. Promluva p. ředitele Marka Hoffmanna: Některé návrhy parlamentu je
třeba včas prodiskutovat s vedením
 Je potřeba nějaká spojka, díky které by vedení vědělo, co se chystáme
projednávat – viz Gaudeamus a pozdní příchody
 Informace by vedení nemělo dostávat jen z nástěnky a zápisu
 Informační kanál pro vedení – mail je jednostranný, proto vždy informovat
osobně
3. Fotky ze 17. listopadu (Marek Hoffmann)
 Každý rok byly fotky na nástěnce, budou i letos?
 Fotky je potřeba vytisknout do středy
 Tisk a vystavení fotografií zajistí Adam Procházka a Jan Hrabovský
(7.B)
 K vystavení se využije stávající nástěnka SP
4. Nástěnka
 Nástěnka studentského parlamentu bude umístěna u hlavní nástěnky
(zatím však tam budou fota ze Dne studentstva)

5. Pozdní příchody (Adam Kraj)
 Systém je zbytečně drsný, každý učitel řeší přestupky jinak (ideálně
zmírnit – návrh odlišení velkých a malých pozdních příchodů = před a
po 8:00), viz minulé zasedání
 Stížnosti – např. student přichází v 7:56, poté čeká 15 minut na
učitele, ale má pozdní příchod
 Marek Hoffmann: ,,Největší problém s včasnou docházkou mají ti,
kteří bydlí 200 až 300 metrů od školy.“
 Pozdní příchody NERUŠIT, pouze zmírnit, aby to stále učilo kázni,
ale nebylo to tak zbytečně přísné
 Vyřešit sankce před a po 8:00
 Tento návrh je již podaný, není nutné ho sepisovat do speciálního
dokumentu
POZNÁMKA JAKUBA BRDÍČKA:
Tento návrh byl představen na Pedagogické radě dne 28. 11. 2018. Pan ředitel
navrhl jednodušší variantu, tj. zpoždění měřit až od 8.00. V diskusi zazněla
stanoviska pouze ve prospěch stávajícího modelu. Sankce za pozdní příchody se
tedy měnit nebudou.
6. Fotografování parlamentu (fota zaslal autor Marek Hoffmann – viz
příloha)
- přítomní zástupci podepsali souhlas s fotografováním a zveřejňováním
svých fotografií na nástěnce i na webu
7. Vánoční besídky necháváme na třídách
8. Prohlášení SP „Stop plastům a jednorázovým obalům“
- vytvořil Jan Kleisl a je přílohou tohoto zápisu
9. Další zasedání = 18. 12. 2018 od 7:10
Zapsala Natálie Eliášová a Kateřina Jirgesová, opravil a doplnil Jakub Brdíčko

