26. dubna 2018

4. schůze studentského parlamentu
Chyběli: Kudrnová, Peřina, Komínek, S. Blaško, Hortlíková, Marek
1. Tváře Ústí nad Orlicí studentům
Hlasovalo se o tom, zda studentský parlament zaštítí tento projekt, jehož náplní by bylo
navštívení Malé scény a shlédnutí několika dokumentů o slavných osobnostech, které
pocházejí z našeho města. Vše by se odehrálo během dvou dní v maturitním týdnu. Návrh byl
přijat.
2. Sbírka na Koločavu
Sbírka byla ukončena a pokladník Jakub Bříza odevzdal pokladničku panu profesorovi Kašše.
Celkem se vybralo 3290 Kč.
3. Přednášky
 Přednášky/besedy s bývalými studenty (na starost má Johan Skalický)
Byl přednesen předběžný návrh, jak by mohli jednotlivé besedy vypadat. Za
pořadatele byly ustanoveny maturitní ročníky. Budou mít možnost si sami vybrat,
koho chtějí pozvat a zároveň zařizovat komunikaci s vedením školy. Písemný výstup
bude dodán.
 Politické přednášky (na starost má Filip Kukla a Anna Mlynářová)
Pořadatelé mají domluvenou schůzku s vedením školy, kde se dohodne finální
podoba přednášek. Poté bude žákům rozdán dotazník, ve kterém budou mít možnost
vyjádřit své postřehy a přání, pravděpodobně v tištěné formě během hodin ZSV.
 Přednášky o psychologii (na starost má Barbora Luzarová a Matěj Pražák)
Uskuteční se dvakrát během školního roku, pokaždé jim bude věnován celý den.
Organizátoři už mají domluvené tři přednášející a informovali o akci vedení školy.
Cílem do příštího jednání parlamentu je kontaktovat čtvrtého přednášejícího,
domluvit se na financích (kolik bude vstupné) a potvrdit přesné termíny přednášek
s vedením.
4. Bufet
Bufet bude nadále fungovat, jen se z původních prostorů přesune o pár metrů dál.
5. Oslavy dne 17. listopadu
Tato problematika byla podrobně zpracována Natálií Kudrnovou a po přečtení jejích návrhů
nikdo z parlamentu neměl námitky. Na příštím zasedání budou vybráni garanti, kteří budou
mít celou akci na povel.
6. Rozšíření katalogu maturitní četby
Jakub Bříza nadnesl zajímavé téma k diskuzi, na příští zasedání vytvoří návrh v psané podobě
a parlament se jím bude dále zabývat.
7. Pozdní příchody
Adam Kraj přišel s další problematikou, které se parlament bude podrobněji věnovat na
příštím jednání po předložení písemného dokumentu.

8. Příští zasedání
Příští schůze proběhne v úterý 15. května.

