
Zápis ze Studentského parlamentu 

Datum konání: 29. května 2018   

Učebna č: 37 

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

Počet přítomných studentů: viz prezenční listina  

 

 Školní mikina – celkem objednáno 116 mikin v hodnotě 52 200 Kč. Dodací lhůta je 2 až 3 týdny, 

datum objednání 23. 5. 2018. Žáci, kteří byli zapojeni do Světové školy (8 žáků), budou mít školní 

mikinu za poloviční cenu. Tito žáci byli zároveň informováni, že peníze jim budou vyplaceny paní 

Gardoňovou po dodání faktury.  Stále je možnost objednávání mikin. K dispozici jsou zkušební 

velikosti mikin u Ing. et Bc. K. Hartmanové. 

 Den hudby – v rámci projektu Hrdá škola na měsíc červen pořádá Den hudby, tuto akci chceme 

uskutečnit 8. 6. 2018, tzn., že v době přestávek by hrála hudba pod vedením předsedy SP Jakuba 

Kříže a zároveň by měl o velké přestávce doprovodný komentář. V případě velkého ohlasu, který 

budeme zjišťovat na základě rozdaných papírků, bychom rádi po schválení vedením tuto akci 

zopakovali. 

 Budapešť – studentský parlament by rád uspořádal pro žáky naší školy cestu do Maďarska 

s programem přes cestovní kancelář Malíková na přelomu září-října. Tato akce by byla dvoudenní. 

Předběžná cena 1300 Kč + kapesné. Kapacita autobusu je 49 míst. Zástupci SP mají za úkol zjistit 

ve svých třídách, zda mají žáci zájem o tuto akci. Sdělení na příští schůzce studentského 

parlamentu. 

 Projekt AIESEC+EDISON – zájemci o ubytování cizinců se hlaste u Mgr. Evy Matějkové Ph.D. 

 Přenocování na SZŠ – z důvodu nízké účasti žáků na SP bude přenocování přesunuto na podzim 

2018. 

 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! 

Dále upozorňujeme na velice malý počet přítomných zástupců SP z jednotlivých tříd. 

 

 

 

Další termín schůzky studentského parlamentu – 19. června 14:15 v učebně č. 37. 
 

 

 

 

 

 Brno 30. května 2018                           koordinátoři Studentského parlamentu 

                   


