ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ STUDENSKÉHO PARLAMENTU GYMNÁZIA
Dne 5 listopadu 2019 v učebně 8.B (od 7:10) Gymnázia v Ústí nad Orlicí
Přítomno: 17 členů (chyběla celá 5.B a bylo po jednom zástupci ze tříd 2.B, 3.B, 4.B, 1.A,
4.A). Schůzi vedla Natália Kudrnová. Přítomen J. Brdíčko.
1) 17. listopad – Oslavy Dne studenstva
Natálie Eliášová, Martin Procházka a Natália Kudrnová informovali zástupce o průběhu
příprav (všechny třídy mají scénář a zkouší).
Do konce týdne bude rozpis generální zkoušky (Natália Kudrnová se bude domlouvat
s panem ředitelem). Moderátoři mají scénář – brzy bude zkouška. Na konci hymna nebo
Modlitba pro Martu (?). Možnost po dohodě s Natálii Kudrnovou, aby se rodiče podívali na
vystoupení svého dítěte na generální zkoušce nebo vystoupení pro školu.
Dorty - zatím 8 dobrovolníků (hledají se ještě dva). Od pondělí 11. 11. prodej lístků.
M. Pražák upozornil na nepřesnou informaci v minulém zápisu o malém zájmu třeťáků.
2) Filmy - pololetí (výběr zajistil Ondřej Nechvíl)
O. Nechvíl potvrdil, které filmy zvítězily v anketě. Malý gympl – First Man. Velký gympl –
Bohemian Rhapsody. Nutno zjistit, zdali jsou ještě k dispozici na promítání.
3) Majáles (30. 4. 2020)
Bude oficiální schůzka všech zástupců jednotlivých škol pro dohodu na majáles (za gympl
Natália Kudrnová, Natálie Eliášová, Martin Procházka, jako záložník Zuzana Klekarová):
schůzka proběhne 19. listopadu odpoledne (se zástupci umprumky a zdravky, automobilka
neprojevila zájem).
Na příští schůzce parlamentu se bude řešit majáles podrobněji – do 19. 11. musíme mít hotové
náměty programu.
Zástupci mají povinnost nasbírat do 19. 11. co nejvíc nápadů k programu majálesu.
Některé z námětů: cestovatelské přednášky, výstava oděvů, prezentace sbírky poezie,
neziskové organizace (s výběrem může pomoci Konep.cz – Koalice nevládek Pardubicka),
prezentace studia VŠ – bývalí absolventi gymnázia, koncerty (Echonauti, Klinkr), meziškolní
kostýmovaný průvod.
Kociánka je velká – majáles může být „přeplácaný“, více paralelních programů.
4) Stávka učitelů
Informování o stavu stávky na našem gymnáziu (p. uč. Brdíčko).
Pozvání do Malé scény - 6. 11. 2019 na veřejnou debatu o této stávce (od 15 hod.).
/7. 11. se ke stávce konala mimořádná schůze SP: zástupci odhlasovali prohlášení, ve kterém
podpořili stávkující učitele. Prohlášení bylo zveřejněno na webu školy. – připsal J. Brdíčko/
5) Ples maturantů (15. 11. 2019)
Informoval Jakub Leschinger: prodej lístků už je zahájen (velký zájem!).
Učitelé už pozvánky dostali.
6) Nástěnka (informoval J. Brdíčko)
Před třídními schůzkami aktualizovat!!! (má na starost M. Procházka)
7) Retro den (12. 11. 2019)
Mají na starost učitelé dějepisu. Půjde o vyučovací hodiny ve stylu normalizace. Též projekce
filmu Olgy Sommerové a beseda s M. Fendrychem. V rámci DOD bude také Retro učebna.
8) Příští zasedání
 Úterý 19. 11. 2019 v učebně 8.B od 7:10 (tématem jenom majáles!)
Dne 6. 11. 2019 zapsala Kateřina Kaucová, doplnil Jakub Brdíčko

