
Schůzka studentského parlamentu 19. 9. 2016 
Přítomní: 4.A, 8.C, 7.C, 6.C, 2.C, 3.C + František Vlach 

Nepřítomní: 4.C, 5.C, 2.A, 1.A, 3.A, 1.C 

Zapsala: Nikola Poláková 

Program: 

1, debatní klub 

 bude, je třeba se domluvit s panem Kotykem, Aleš Linhart si to bere na starost 

2, nábor nových členů 

 zařídí Anna Janebová 

3, termín schůzek 

 budeme se scházet opět první pondělky v měsíci, Anna Janebová domluví s panem Janů 

zapisování schůzek do školy online 

4, filmový klub 

 paní Zahradníková navrhla založení, nikdo neprojevil zájem 

5, plán akcí 

 "Františkův vánoční den", Anna Janebová se domluví s paní ředitelkou o plánech na vánoce  

6, adopce na dálku 

 paní Kay požádala o pomoc s vymýšlením nějaké akci, díky které bychom získali peníze pro 

adoptovanou dívku, návrh spojit to s Františkovým vánočním dnem (přednáška, jídlo, 

výstava,...), do příště se o tom zástupci pobaví ve svých třídách, v řešení budeme pokračovat 

na příští schůzce 

7, volby 

 měli být studentské volby, na starost to měl Lukáš Mikulecký, není přítomen, dal vědět, že 

volby se nepodařilo zorganizovat 

8, technické kreslení 

 Anna Janebová se domluví s paní ředitelkou 

9, houby a játra ve školní jídelně 

 František Vlach připomněl téma z minulého roku, vynechání jater a hub ze školního 

jídelníčku (nikdo je prý nejí a zbytečně se vyhazují), zástupci se zeptají ve třídách 

 



 Schůzka studentského parlamentu 3.10. 2016  
 Zapsala: Nikola Poláková  

Program: 

1, nástěnka 

Nataly si za sebe buď sežene náhradu, nebo ji bude dělat dál. 

2, Facebooková stránka 

Nikdo ji moc nespravuje. Bylo by fajn kdyby se do toho někomu chtělo. 

3, Vánoční akce 

Pro vyšší gymnázium. Paralelně s volejbalem. Padl návrh, že by se mohl spojit s akcí na 

shánění peněz pro adopci na dálku. Mohly by se udělat něco jako vánoční trhy. Studenti 

budou mít za úkol si po skupinkách ve třídách udělat stánky. Buď s různými věcmi (cukroví, 

čajovna, vyráběné šperky,…) nebo s nějakou činností (kreslení portrétů, učení hry na 

kytaru...) nebo s čímkoli jiným kreativním. Pro motivaci by se třídy s největším vybraným 

obnosem mohly po vánočních prázdninách zúčastnit nějaké zajímavé přednášky (např. 

Nikola Poláková má známého cestovatele/potápěče, který by nám prý mohl udělat 

přednášku zdarma). Anna Janebová projedná s paní ředitelkou. 

4, akce Vysokoškoláci středoškolákům 

Mělo by to být v lednu, ale to už by bylo pro maturanty pozdě, mohly by se toho ujmout třetí 

ročníky. Nejsou tu. Zeptáme se jich. Příště dořešíme. 

5, Mikrovlnka, varná konvice - bufet 

 Pořídit mikrovlnku, nebo varnou konvici k ohřívání jídla pro studenty co nejí ve školní jídelně 

(do bufetu). Anna Janebová projedná s paní ředitelkou. 

6, Debatní klub 

Bude jako minulý rok každé druhé pondělí v měsíci. Vést ho bude opět pan profesor Kotyk.  

 



Schůzka studentského parlamentu 7. 11. 2016  
Zapsala: Nikola Poláková  

Program:  

1, Vysokoškoláci středoškolákům 

 Beseda v lednu, primárně pro třeťáky a popřípadě i čtvrťáky 

 Pozvou se lidi buď studující, nebo ti co ukončili VŠ a již pracují,… 

 Garant: 3.A a 7.C 

2, Vánoční den 

 Kreativní stánky, činosti, cukroví,…= vánoční trhy 

 Bude to jak pro nižší, tak i pro vyšší gymnázium 

 Garant: Anna Janebová, utvoří organizační tým 

3, Wi-fi 

 Začal ji nezávisle na parlamentu řešit Matyáš Vohralík 

5,  Volba nového předsedy 

 Anna Janebová maturuje, po Vánocích bude zvolen nový předseda 

6,  Vytvoření místa, kde budou soustředěny všechny soutěže, akce, projekty do kterých se studenti 

mohou zapojovat 

 Nejlépe by bylo to umístit na web školy 

 Anna Janebová si o tom promluví s paní ředitelkou 

7, Dotazník 

 Dotazník o tom, jak jsou studenti a učitelé na škole spokojeni 

 Utvořili bychom si tak objektivní pohled na to, jak naši školu všichni vnímáme 

 Tento bod navrhl Matyáš Hruška, schůzky se nemohl zúčastnit, tento bod dořešíme příště 

  

 



Schůzka studentského parlamentu 5. 12. 2016 
Účast: 4.A, 7.C, 3.A, 6.C 

Zapsala: Anna Janebová 

Program: 

1, Vánoční "Františkův" den 

 Rozhodlo se, že z důvodu nedostatku času bude den podobný minulému 

 Matyáš zkusí sehnat na přednášku Vojtu Hlásného 

 Program: filmy/přenáška, deskovky, cukroví 

 Peníze na adopci se budou vybírat za cukroví 

2, Nástěnka 

 Mohla by se dát místo automatu na kávu→ strategičtější místo 

 Na starost ji má Nataly S.  

 Pomáhat jí bude Anna J., až bude zvolený nový předseda 

3, Vysokoškoláci středoškolákům 

 Lukáš M. nemá čas 

 Akci bude řešit především 7.C 

4, Petice  

 Lukáš M. přišel s tím, že ho kontaktovali studenti z Gymnázia Dašická s peticí proti zákazu 

prodeje kávy a jídla na školách 

 Zatím nemá finální podobu→ až bude mít, uvidíme co a jak 

5, Dotazník o kvalitě školy 

 Matyáš H. vytvořil dotazník 

 Dá ho na fb, abychom mohli připisovat a upravovat nápady 

 Otázky budou jednotné, ale odpovědi se budou dělit → od studentů z nižšího/vyššího 

gymnázia/učitelů 

6, Kartáčkový vrah 

 Je o něj zájem 

 Zkusíme sehnat garanta→ plakáty, osobně se ptát 

7, Ocenění pro "dobré" učitele 

 Poslední den ve škole při Vánočním proslovu oceníme za SP učitele, kteří nějakým způsobem 

pracují nad rámec svých povinností, pořádají nejrůznější akce atd. 

 Oceňovat bude Nikola P. a Matyáš H. 

8, Účast 

 Nechodí nás zrovna moc 

 Zkusíme si promluvit osobně s těmi co nechodí, zjistit důvod proč, uděláme motivační 

plakátky 



  Zápis z rady 15.5 

Studentský parlament Gyholi  

Den osobností 

·         Termín: 28.6.  Garant: Matyáš 
·         Vize: Pozvat zajímavé lidi a nechat si od nich vyprávět zajímavé věci. Převážně pro vyšší gympl, 

dát ale možnost i mladším. Dát prostor kantorům pro vlastní přednášku. Eventuálně pozvat 
veřejnost/rodiče. 

Před domluvené přednášky: 
 "Jak projet Evropuu za pár kaček"  Milan Miky Škoda - cestovatel a organizátor závodu LowCost 

Race  

 "Školství - alternativní formy vzdělání" Urza - matfyzák, učitel, člen organizace svoboda učení. 

 "Jaký je život na Novém Zélandu" Ondra Novák - cestovatel 

 
*Veřejnosti budou zpřístupněny jen přednášky v aule – z bezpečnostních důvodů. 

Debatní klub 

·         Garant: Kuba, Každé druhé pondělí v měsíci 
·         Vize: Dát možnost studentům debatovat o zajímavých tématech, pod dohledem a vedením pana 

Kotyka. 
*změna garanta: Kuba Zapletal 

Kartáčkový vrah 

·         Garant: David, Termín: Neznámý (pokud vůbec) 
·         Zopakovat z minulého roku. Pokud možno s co nejhladším průběhem – vypilovat pravidla a lépe 

organizovat hráče. 
*stále nikdo komu by se chtělo do organizace… 

Zpětná vazba 

·         Garant Matyáš, termín: Neurčený 
·         Vize: Získat zpětnou vazbu na fungování školy, a to jak od studentů, tak od učitelů. 

Beta verze: 
Je naše škola „dobrá“?  (1-5) 
Na čem závisí „dobrost“ školy? 
Jsou nějaké lepší školy než ta naše? (1-5) 
            -Které?  -A čím jsou lepší? 
Myslíte si, že si studenti myslí, že je naše škola „dobrá“? (1-5) 
Má naše škola dobrou pověst? (1-5) 
Je naše škola dobře technicky vybavena? (1-5) 
Dokáže škola toto vybavení dobře využívat? (1-5) 
Vaří se ve škole „dobré“ obědy? (1-5) 
Jaký je „dobrý“ učitel? - vlastnosti 
Učí u nás na škole „dobří“ učitelé? (1-5) 
            -Čím jsou dobří? 
Učí u nás na škole „špatní“ učitelé? (1-5) 
            -Čím jsou špatní? 
Jsou učitelé motivovaní býti dobrými učiteli? (1-5) 
            -Čím? 
Jaký je „dobrý“ student? 
Jsou na škole „dobří“ studenti? (1-5) 
Jsou studenti motivovaní býti „dobrými“ studenty? (1-5) 
            -Čím? 
Jsou na škole „špatní“ studenti? (1-5) 
Má škola nějaké nedostatky? (1-5) 
Ví o nich učitelé? (1-5) 

http://www.svetuspesnych.cz/miky-skoda-hodnota-zazitku-neodpovida-cenovce/
https://www.svobodauceni.cz/


  Zápis z rady 15.5 

            -Chtějí s tím něco dělat? (1-5) – Mohou s tím něco dělat? (1-5) - Dělají s tím něco? – Co? 
Ví o nich vedení školy? (1-5) 
            -Chce s tím něco dělat? (1-5) - Může s tím něco dělat? (1-5) – Dělá s tím něco? (1-5) – Co? 
Ví o nich studenti? (1-5) 
            -Chtějí s tím něco dělat? (1-5) - Mohou s tím něco dělat? (1-5) – Dělají s tím něco? (1-5) – Co? 
Zlepšuje se „dobrost“ školy? (Ano/Ne) 
            -Jak? – Jak rychle?  
 

*Paní ředitelce se nezamlouvá forma zpětné vazby, nápad však hodnotí kladně. Tento úkol bude 
zadán agentuře a ta vypracuje lepší verzi.  

Nábor do studentského parlamentu: 

·         Garant:David, Termín: Neznámý 
·         Vize: Obejít třídy a zvýšit povědomí o S.P. – na-motivovat neaktivní třídy aby se začaly podílet… 
*Paní ředitelka poprosí třídní učitele o propagaci mezi studenty. 

Další body k řešení: 

                                                                                                                      
1.       Povinná četba – v porovnání s ostatními školami máme malý výběr. 
*Paní ředitelka si též přeje navýšení na 90 děl. 
2.       Wifi – nepřístupná pro studenty, Matyáš Vohralík navrhuje dát učitelům prioritu v připojení a 

zbytkové připojení by mohlo být k dispozici pro studenty. 
*Paní Ředitelka slíbila že se celá záležitost probere na prázdninové radě. Stále se nepodařilo zjistit 

na čem se řešení s Matyášem Vohralíkem zaseklo. 
3.       Nástěnka – přáli bychom si více prostoru pro svojí vlastní prezentaci, původní nápad byl využít 

místo po automatu – to již je však plné… napadlo nás umístit přenosný stojan k točitému 
schodišti. 

*Nástěnku je možné do bazénu umístit, po odchodu Aničky však není kdo by se o ní dostatečně 
pečlivě staral.  

4.       Zahrádka u jídelny - Zpřístupnit žákům zahrádku u jídelny. 
*Přístup není možný, místo dvří je tam pouze okno - nevyhovující z bezpečnostních důvodů. 
5.       Zatuchlo v tělocvičně: nejdou otvírat okna, chybí u nich kliky. 
*Není možné namontovat kliky ani spustit ventilaci (kondenzace par). Kliky mají tělocvikáři a je tedy 

možné je o větrání vždy poprosit. 
6.       Chybějící mýdlo na chlapeckých záchodech. 
*Bylo vyřešeno. 
7.       Zapáchající WC (především v přízemí, tělocvična a nejvyšší patro) 
*špatné konstrukční řešení. 

 

Schůzka proběhla za přítomnosti paní ředitelky. 


