
Zápis ze schůze Studentského Parlamentu dne 6. 6. 2016 

Přítomni: 1.C, 2.C, 3.C, 5.C, 6.C, 7.C, 8.C, 2.A, 3.A, 4.A 

Nepřítomni: 4.C 

Zapsala: Nataly Schättingerová 

Program: 

 Anna Janebová: volba zapisovatele 

          o    zeptat se ve třídách 

 Anna Janebová: den osobností 

          o    seznámit třídy s akcí (a s přicházejícím e-mailem, který žákům přijde) 

blok 1 : 4 hodinové přednášky (fyzika, biologie, matematika..) 

 blok 2: v aule, debata o uprchlících, cestování pro studenty 

 blok 3: divadlo – workshop (popř.dokumenty) 

          o    možnost výpomoci (výroba plakátů) 

 Vít Šimek: návrh: automat na školní pomůcky (nutnost zařízení místa, ostatní je zařízeno) 

 Anna Janebová: volby do parlamentu 

         o    zvolí se týden po zájezdu do Španělska 

                       o     seznámit s možností ve třídách 

                       o    1.C zvolí nyní (dá vědět na Facebooku) 

 

 



Zápis ze schůze studentského parlamentu dne 2. 5. 2016  
Přítomni: 3. A, 7.C, 5.C, 3.C   

Nepřítomné třídy: 1.C, 2.C, 4.C, 6.C, 8.C, 1.A, 2.A, 4.A  

Zapsala: Anna Janebová 

Program: 

 Anna Janebová: den osobností 

o Je třeba vytvořit organizační tým 

o Hlásí se do něj: Anna Janebová, Ondra Hladík 

o Je třeba sehnat ještě min. jednoho dalšího, Anna Janebová se zeptá nepřítomných 

 3.A: opravy 

o Ne všechny věci ve škole fungují, jak by měly (vysoušeče rukou na WC, nejdou 

zamykat některé dveře od záchodů, ohnuté kryty od topení → žáci si o ně trhají 

kalhoty,...) 

o Mohl by se utvořit nějaký seznam nefunkčních/rozbitých věcí, ten by se pak předal 

paní ředitelce, popřípadě panu školníkovi 

o Zástupci se zeptají ve svých třídách na rozbité věci, které žákům vadí → vytvoří se 

seznam  

 Anna Janebová: nový zapisovatel  

o František Vlach maturuje 

o Je třeba ustanovit nového zapisovatele 

o Zástupci se poptají ve třídách, jestli by o funkci neměl někdo zájem 

 

 



Zápis ze schůze studentského parlamentu dne 4.4.2016 

Přítomni: Šimek, Hruška, Truplová, Hladík, Verner, Špelda, Lienertová, Schättingerová, Vlach, 

Doležal, Kulhavý 

Nepřítomné třídy: 1.C, 2.C, 1.A, 2.A, 3.A 

Zapsal: František Vlach 

Program:  

 Změna zástupců tříd 

o Mění se zástupci 3.C, odteď je to Jakub Špelda a Matěj Verner 

 Anna Janebová: den osobností 

o Anna Janebová nepřítomna, nikdo o tom nic neví 

o Je nutno akci trochu popošťouchnout, zařídí to Matyáš Hruška 

 Matěj Verner: Dramatický kroužek 

o Velká část jejich třídy chce provozovat dramatický kroužek, ve kterém by se 

trénovalo hraní, přednášení, projevy apod.  

o Nutno zjistit možnost odborného vedení, hlavním kandidátem je Mgr. Macků, musí 

se to zkonzultovat s ní a s paní ředitelkou.  

 Matyáš Hruška: Kartáčkový vrah - zhodnocení 

o Proběhly dvě kola, celkem se povedly, nastaly organizační komplikace, v druhém 

kole bylo méně problémů než v prvním.  

o Další kolo se v blízké době neuskuteční, výhledově ano.  

 Iva Truplová: Den země 

o 20.4. - mezinárodní den země, Mgr. Janů nabízel zapojení se do projektu - příprava 

akce pro veřejnost, brainstorming ochrany země.  

o Nenašel se garant akce 

o Akci studentský parlament nebude pořádat.  

 Jakub Špelda - UNICEF 

o 11.4. - po loňském úspěchu proběhne prodej typických jídel konkrétních zemí, 

výtěžek půjde na podporu UNICEFU.  

o Je vhodná předchozí propagace mezi třídami - každý zástupce z parlamentu to bude 

propagovat svojí třídě.  

 

Příští schůzku vede Ondřej Hladík.  



Zápis ze schůze studentského parlamentu dne 6.3.2016 

Přítomni: Vlach, Schättingerová, Lienertová, Hruška, Šimek, Hladík, Janebová, Kulhavý 

Nepřítomni: 1.C, 2.C, 3.C, 4.C, 1.A, 2.A (8.C přítomna v zastoupení)  

Hosté: Le, Dvořáčková, Bečková 

Zapsal: František Vlach 

Program:  

 Anna Janebová: stanovy 

o Jednomyslně schváleny 

 František Vlach: nepřítomnost na schůzích.  

o Bylo by potřeba, kdyby zvolení zástupci v případě své nepřítomnosti vyslali za sebe 

náhradníka, aby stále bylo co nejvíce tříd zastoupených.  

o Povoleno  

o František Vlach to všem voleným zástupcům osobně zdůrazní. Žádné legislativní 

opatření se v tomto směru podnikat nebude.  

 Anna Janebová: den osobností 

o Datum bude známo po dnešní poradě pedagogů, dá nám ho vědět na facebooku.  

o Na facebooku je dokument, do kterého každý zapíše, na koho má kontakt a jakou 

přednášku zařídí.  

o Škola proplatí účastníkům cestovné.  

o Obory přednášek: Ondřej Hladík poprosí ICT metodika, aby poslal všem studentům 

dotazník.  

 Anna Janebová: nástěnka 

o Je pevně přidělaná ke zdi, takže ji nelze přesunout do druhého patra 

o Zeptá se paní ředitelky, jestli není k dispozici nějaká jiná nástěnka nebo finanční 

prostředky na koupi nové, která by se dala dát do druhého patra.  

 Anna Janebová: adopce na dálku 

o Od Mgr. Drahošové to převzala Mgr. Kay, chce po nás pomoc s vymýšlením 

charitativních aktivit.  

o Odloženo na později 

 František Vlach: Kronika, archivace, email 

o Jakub Špelda po dobrovolném přihlášení jmenován do pozice hlavního archiváře, 

bude mít za úkol vždy do čtrnácti dnů po uskutečnění akce zveřejnit zápis z ní. Zápis 

bude psát organizátor příslušné akce.  

o Založí se onedrivová složka, ve které se budou skladovat všechny zápisy, fotografie a 

další dokumenty.  

o Založí se email parlament@gyholi.cz, který bude jednak sloužit k založení onedrivu, 

jednak ke komunikaci. Jeho výhodou je snadná zapamatovatelnost a to, že je vždy 

stejný, ne pro každou akci rozdílný dle pořadatele. Jeho správcem bude Jakub 

Špelda, jeho úkolem je sledovat alespoň jednou za den. Příchozí emaily bude 

přeposílat příslušným zástupcům, kterých se jeho obsah týká.  

 František Vlach: neoficiální školní výlet 1.C.  

o O víkendu 10.-12.6. se pravděpodobně bude konat neoficiální víkendový výlet pro 

třídu 1.C. Hlavním organizátorem je Mgr. Rožková s Františkem Vlachem.  

o Jsou potřeba další lidé, kteří tam pojedou a pomohou s organizací. Ideálně 6 lidí.  



 Matyáš Hruška: kartáčkový vrah 

o Příští týden se na škole uskuteční kartáčkový vrah, účastnit se ho budou ti, jež se 

přihlásili pomocí webového formuláře.  

o V rámci povedení hry je dobré, aby se neúčastnili lidé, kteří předem vědí, že delší 

dobu nebudou ve škole.  

 



Zápis ze schůze studentského parlamentu dne 1.2.2016 

Přítomni: Kulhavý, Kaplan, Hladík, Aleš, Janebová, Truplová, Schattingerová, Vlach, Vlach, 

Lienertová, Králová, Mikulecký, Pokorný, Černý 

Nepřítomné třídy: 4.C, 6.C, 1.A,  

Hosté: Le, Karafiát, Dvořáčková 

Zapsal: František Vlach 

Program:  

 Ondřej Hladík: slánky se solí 

o Dát na stoly jídelně slánky se solí, nebo na okno u výdeje 

o Řekneme to paní ředitelce 

 Ondřej Hladík: technické kreslení 

o Přihlásilo se nadlimitních 22 lidí => bude se to konat 

 Anna Janebová: Den osobností 

o Datum: po klasifikaci, nutno co nejdříve určit 

o Na internet se dá dokument, kam se zapíše, kdo co má. 

 František Vlach: Těstoviny s játry a žampiony 

o Máme dojem, že spousta lidí je nemusí, mohl by se udělat průzkum mezi všemi 

studenty gymnázia, zda je chtějí, nebo nechtějí.  

o Musí se to prodiskutovat s paní ředitelkou, aby si to nevyložila jako útok a také s 

paní Kühnelovou, jestli je to vůbec možné vzhledem k předpisům.  

o Průzkum se provede 

 František Vlach: debata na krajském úřadě 8.2.  

o Na krajském úřadě se v pořádá debata s místopředsedkyní senátu ČR ohledně 

českého školství. 

o Nechť tuto informaci všichni rozšíří svým spolužákům online i ústně.  

o Zájemci se musí nahlásit Františku Vlachovi do středy 3.2. 

 František Vlach: školní výlet 1.C 

o V termínu 10.6.-12.6 (víkend) se koná částečně neoficiální školní výlet 1.C pod 

vedením Františka Vlacha a paní profesorky Rožkové 

o Jsou potřeba další vedoucí 

o Všichni si to promyslí a dají si to vědět.  

 František Vlach: herní klub Cashflow 

o Dne 25.1. se uskutečnil první neoficiální herní klub hry Cashflow - finanční hra 

napodobující reálný život, je mezinárodně známá a dobře hodnocená jako zábavná 

forma výuky.  

o Hru může hrát naráz nejvýše 6 lidí + jeden zodpovědný.  

o Další herní klub se bude konat 15.2., poté každé pondělí. Vždy musí jeden člověk být 

zodpovědný za obsah hry, aby se nic neztratilo a nezničilo.  

o Klub se může konat i jindy než v pondělí, pokud bude zájem a bude k dispozici 

člověk, který si to vezme na starost.  

 František Vlach: Schůzka nebyla v rozvrhu školy online 

o Zjistilo se, že jediný, kdo ji na internetu neviděl, byl František Vlach 

 František Vlach: Synchronizace 



o Bylo by dobré, kdyby se školní akce nějakým synchronizovaly s akcemi parlamentu, 

aby nedocházelo ke střetu zájmů a vzájemnému si kradení studentů.  

o Hlasováním se došlo k závěru, že to není problém a není potřba ho řešit.  

  František Vlach: Středoškolský klub 

o Je možnost založit klub pod Asociací středoškolských klubů, díky čemuž bychom 

mimo jiné dostávali státní dotace na naši činnost.  

o Na starost si to vezme Jakub Kaplan, pomůže mu Anna Janebová.  

 František Vlach: archivace aktivit 

o Bylo by dobré archivovat aktivity, jednak z důvodů vzpomínek, jednak to bude nutné 

pro evidenci v případě, že se založí středoškolský klub.  

o Hlasováním se došlo k závěru, že budeme archivovat elektronicky - složka na 

onedrive.  

o Hlavní koordinátor archivace bude Jakub Špelda.  

o Zápis z každé akce zařídí její hlavní pořadatel, má na to lhůtu 14 dní od akce, o její 

dodržení se stará hlavní koordinátor.  

 Iva Truplová: Programy pro školy - hnutí Brontosaurus  

o Je zde možnost udělat zde akci od hnutí Brontosaurus, první akce pro školu je 

zdarma, další velmi levné.  

o Mohlo by to být v rámci Dne osobností 

o Na starost si to vezme Anna Janebová 

 Iva Truplová: nástěnka 

o Nástěnku si bere na starost Nataly Schattingerová 

 Iva Truplová: debatní klub 8.2.  

o Propagaci si bere na starost František Vlach za pooci Denisy Le.  

 Anna Janebová: kartáčkový vrah 

o Je nutné pomoct Matyášovi s kartáčkovým vrahem 

o Až bude ve škole, zeptáme se ho, co potřebuje.  



Zápis ze schůze studentského parlamentu dne 4.1.2016 

 

Přítomni: Janebová, Králová, Hladík, Stehno, Truplová, Hruška, Šimek, Schattingerová, Vlach, Špelda,  

Nepřítomné třídy: 1.A, 2.A, 1.C, 4.C, 4.A 

Hosté: Rudzan, Dvořáčková, Le.  

Zapsal: František Vlach  

Program:  

- František Vlach: Rekapitulace zasedacích pravidel 

o Všichni se zasmáli a vzali to v potaz.  

- Anna Janebová: Rekapitulace jednání z minula 

o Dojde se s nimi za paní ředitelkou.  

- Anna Janebová: Knihovnička.  

o Bylo by dobré mít ve škole „knihovničku“ pro dlouhou chvíli.  

o Všichni se zeptají svých tříd, jestli to je nutné.  

- Anna Janebová: hodnocení uběhlého půl roku 

o Nebylo toho moc, ale úspěchem je již, že existujeme.  

o Příště uděláme  SWAT analýzu – na starost ji má Iva Truplová.  

- Anna Janebová: příští půl rok 

o Možnosti: den osobností, Přespání ve škole, Františkův den in memoriam, kartáčkový 

vrah.   

- František Vlach: Stále není dostatečná docházka 

o Do zápisu se budou psát třídy, z nichž nikdo nepřišel, aby se z toho dalo vydedukovat, 

s kým je nutno komunikovat.  



Schůze parlamentu dne 7.12.2015 

Přítomni: Janebová, Truplová, Stehno, Hladík, Hruška, Skála, Vlach 

Nepřítomni: všichni ostatní.  

Zapsal: František Vlach  

Program:  

 František Vlach: pravidla pro běh zasedání 

o Po diskuzi parlament došel k závěru, že vlastně nepřináší nic nového, jen se to napíše 

o Schválí se to na konci zasedání 

 Jan Skála: Františkův vánoční den.  

o Že se to nějak plánuje, není jisté, jestli bude, Anička Janebová pravděpodobně 

dostane echo od paní ředitelky emailem dnes odpoledne.  

 Ondřej Hladík: AutoCad a technické kreslení.  

o Pro žáky směřující na technické VŠ je silným nedostatkem absence technického 

kreslení.  

o Navrhuje buď kroužek, nebo zavést jako seminář.  

o Nulové náklady, získáš licenci.  

o Ředitelce to přednese Anna Janebová spolu s ostatními věcmi, Ondra Hladík bude 

k dispozici pro odborné vysvětlení.  

 Iva Truplová: debatní klub 

o Jeden již proběhl, další bude 14.12.2015, poté bude pravidelně druhé pondělí 

v měsíci, důležitá je velká propagace. 

o Zápis do školy online: zařídí to Iva.  

 Iva Truplová: docházka členů parlamentu. 

o Navrhuje hlásit třídě, když se jejich zástupce nedostaví.  

o Anna Janebová navrhuje zopakovat osvětu o parlamentu. Zrealizuje to Anna 

Janebová.  

 Matyáš Hruška: mapa teroristických útoků. 

o Pan profesor Janů si to bere na triko se seminářem GIS  

 Ondřej Hladík: delší přestávky po tělocviku  

o Je nereálné měnit systém, pokusíme se o osobní domluvu s učitelem, zařídí to Ondřej 

Hladík.   

 František Vlach: závěrečná debata k pravidlům pro běh jednání.  

o Studentský parlament pravidla schválil.   



Zápis ze schůze Studentského parlamentu dne 23.11.2015 

Přítomni: * 

Nepřítomni: * 

*Hlavní zapisovatel nebyl přítomen, náhradní zapisovatel nezapsal účast.   

Zapsala: Anna Janebová 

Program: 

 Anna Janebová: Stanovy Studentského parlamentu 

o Zhotovila hrubý návrh, ten bude umístěn na facebookovou skupinu studentského 

parlamentu, kde se k nim všichni členové budou moci vyjádřit.  

o Na příští schůzi studentského parlamentu se návrhy a změny projednají a bude se o 

nich hlasovat.  

 Anna Janebová: nástěnka  

o Studentský parlament dostal k dispozici nástěnku u kopírek, na starost si ji bere Anna 

Janebová s Alešem Linhartem a Janem Skálou.  

o Umístí se tam a pravidelně se bude obnovovat:  

 Papír a propiska pro studenty na napsání návrhů k prodiskutování 

 Propagace filmového klubu 

 Složení studentského parlamentu 

 Mapa konfliktů  

o Kateřina Hanáková jakožto autor tohoto nápadu a její původní vedoucí chybí, na 

starosti si ji tedy převezme Matyáš Hruška.  

o Matyáš Hruška zajde za panem profesorem Janů a domluví se s ním.  

 Zveřejňování zápisů 

o Zápisy ze schůzí se pro větší přehlednost a informovanost ostatních budou dávat na 

web školy.  

 Vánoční den 

o Před Vánoci bude aktivita obdobná Františkovu dnu na konci školního roku 

2014/2015, hlavní aktivity budou turnaj ve volejbale, promítání a deskové hry.  

o Pravděpodobně se to bude týkat jen vyššího gymnázia vzhledem k tomu, že nižší 

gymnázium mívá besídky. S paní ředitelkou návrh prodiskutuje Jakub Kaplan, Anna 

Janebová a Matyáš Hruška.  

o Akce dostala technický název Františkův vánoční den.  

 Příští schůze  

o Bude se konat 7.11.2015 

o Povede ji Jan Skála 

 



Schůze studentského parlamentu dne 12.10.2015 

Přítomni: 1.C: Pokorný, Černý, 2.C: Králová, 3.C: Špelda, 5.C: Vlach, 6.C: Šimek, 7.C: Hladík, 8.C: Skála, 

Truplová, 2.A: Mikulecký, 3.A: Linhart, Stehno, Janebová, 4.A: Buldra, Kulhavý 

Nepřítomni: Málková, Bulánková, Dunda, Kuchař, Schättingerová, Lienertová, Hruška, Hanáková, 

Kaplan,  

Zapsal: František Vlach 

Program: 

 Jan Skála: Přidat nové členy z 1.C do facebookové skupiny  

o postará se o to František Vlach 

 Anna Janebová: setkání zástupců studentských parlamentů v Praze  

o  zamítnuto 

 Iva Truplová: Pardubický kraj známý a neznámý – soutěž esejí.  

o Koordinátor: Iva Truplová, zájemci se jí ozvou.  

 Aleš Lihnart: vhodné reprezentovat se a zlepšit komunikaci se SRPDŠ  

o  za vyslance jednohlasně zvolen Aleš Linhart  

 Anna Janebová: Dát lavičky do mezidveří aby lidé, kteří čekají, mohli sedět  

o Projedná se s vedením 

 Jakub Kaplan (zastoupený Karlem Kulhavým): Kvůli dojíždějícím nechat otevírat (hlavně 

v zimě) vstupní dveře dříve.  

o Projedná se s vedením 

 Aleš Lihnart: Nástěnné hodiny do každé třídy.  

o Vhodné obzvláště při zákazu mobilů. Možnost použít nevyužívané hodiny v učebně 

zeměpisu, nebo použít finance SRPDŠ. 11 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování 

o Projedná se s vedením 

 František Vlach: Stanovit pravidla diskuze  

o každý se nad tím zamyslí a příště to odhlasujeme 

 Anna Janebová: ekocentrum paleta  

o odloženo, bude se to řešit v souvislosti s Františkovým dnem.   

 Iva Truplová: politický seminář pod vedením Mgr. Kotyka – jednou za měsíc v pondělí po 6. 

hodině diskuze/debata/přednáška nad politickými tématy.  

o První bude buď 19. nebo 26. 10. – Mgr. Kotyk dá včas vědět.  

 Radek Buldra: mělo by se více topit.  

o Historická událost: parlament souhlasí bez diskuze.  

 František Vlach: Pro GIS jako návrh na činnost: tepelná mapa školy.  

o Přednést návrh panu profesorovi Janů 

 Iva Truplová: skládá funkci předsedy parlamentu, volba nového.  

o Volbu vyhrála jednohlasně Anna Janebová, zástupcem zvolen jednohlasně Aleš 

Linhart. Funkce platí od příští schůze do konce školního roku.  



Schůze studentského parlamentu dne 14.9.2015 

Nepřítomni: 1.A, 2.A, 4.A, 1.C, 2.C, 5.C 

Úkol na příště: informovat 1.A, 1.C, 2.C aby příště přišli. Zapřemýšlet o lepším oznamování schůzí 

(email apod.) 

Přítomni: Stehno, Linhart, Janebová, Špelda, Málková, Kuchař, Dunda, Hruška, Šimek, Hanáková, 

Hladík, Skála, Truplová 

Zapsal: František Vlach 

Program:  

 Iva Truplová: Představení nováčků (přítomen pouze David Stehno)  

 Iva Truplová: Pozice předsedy parlamentu 

o Letos maturuje a nebude mít tolik času na parlament a nebude se moc starat o chyby 

školy. Pozice předsedy parlamentu je volná.  

o Do příště si rozmyslet, kdo by o to měl zájem.  

 Iva Truplová: omlouvání absence  

o Informovat chybějící o minule schválením pravidle, že kdo se neomluví, musí příště 

donést jídlo.  

 Iva Truplová: Rekapitulace a znovuuvedení do praxe nápadů z loňska. 

o Promítej i ty – Bere si ho na starost Anna Janebová.  

o Vizitky – Jan Skála na nich horlivě pracuje, rozdá je osobně  

o Historický seminář nebude – paní profesorka Štěrbová nemá čas, možná jiný 

obdobný seminář pod vedením pana profesora Kotyka 

 Anna Janebová: Výzva od paní ředitelky. 

o  Uspořádat akci Studenti pro studenty – absolventi gymnázia budou mít debatu se 

současnými žáky o tom, co dělali. Týká se to 3.A, 4.A, 6.C, 7.C – na povel si to bere 

Anna Janebová za podpory Davida Stehna.  

 David Stehno, Aleš Linhart a Anna Janebová: Maturity 2017 

o Literatura: hodně knížek, malý seznam. Učitelé literatury mění seznam za průběhu, 

ztratíme spoustu času čtením knížek, které se nakonec nepoužijí. Návrh navýšit 

možnost výběru na 80 knížek (z dnešních 60).  

o Dát vědět definitivní seznam na začátku středoškolského studia  

 Závěry:  

o Delegace k paní ředitelce, která předá info o návrzích dnešních schůzí.  

o Zeptat se, jestli by se jí více hodilo vše naráz, nebo po kouskách – zeptá se jí František 

Vlach 

o Týká se to zástupce 3.A, Kateřiny Hanákové,  Anny Janebové a Ivy Truplové 


