
Zápis ze Studentského parlamentu 

Datum konání: 20. února 2018   

Učebna č.: 37 

Počet přítomných pedagogů: Ing. et Bc. Kristina Hartmanová, Mgr. Ondřej Otava  

Počet přítomných studentů: viz. prezenční listina  

 

 Poděkování všem třídám za účast na ,,Valentýnském dni“ a celkové zhodnocení, fotky na 

stránkách školy – v sekci aktivity – školní a mimoškolní akce. 

 Poděkování Elišce Levkové, Jakubovi Křížovi a Evě Květoňové při organizaci ,,Valentýnského 

dne“. 

 Pozvání pro předsedu (Jakub Kříž)  parlamentu na 3. Republikové setkání školních parlamentů 

od Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburku 2. 3. – 4. 3. 2018. 

 Soutěž o nejlepší školní placku  - pravidla soutěže viz stránky školy (aktivity školy – sekce SP, 

nástěnka SP), ukončení soutěže do 12. 3. 2018. Poděkování za vytvoření plakátu (Maroš 

Kyška). 

 Probíhá hlasování o návrhu na školní mikinu nebo triko viz stránky školy, nástěnka SP, 

ukončení 27. 2. 2018).  

 Návrh na „noční promítáni“ ve škole, do 7. března zpětná vazba od všech tříd – návrhy. 

 Nástěnka SP – Maroš Kyška. 

 Poděkování předsedovi a místopředsedům za přípravu stanov studentského parlamentu.  

 Způsob předávání informací zástupců SP žákům jejich třídy a zároveň třídním učitelům – více 

informovat a zapojovat třídu do akcí pořádané SP! Některé třídy vůbec netuší, co se na SP 

probírá! 

 Předání kontaktů na možné třídní výlety 2018. (bude na nástěnce SP). 

 Soutěž – projekty EU v Jihomoravském kraji -  Soutěžící musí identifikovat a vyfotit výstup 

úspěšného projektu (spolu)financovaného z fondů EU z libovolné oblasti, který pozitivně 

pomohl rozvoji JMK – bližší informace na facebooku SP, nástěnka SP. 

 Jiné – žáci a zástupci SP se shodli, že by rádi chtěli obnovit možnost být během přestávky ve 

třídách, které jsou v současné době uzamčené, týká se to třídy 51, 53, 37, podpisová listina a 

žádost bude podána do konce týdne paní ředitelce. 

 

Další termín schůzky studentského parlamentu – 7. března 14:15 v učebně č. 37. 

 

 

V Brně dne: 20. února 2018   koordinátoři Studentského parlamentu                    


