
 

Zápis z 3. schůzky vedení školy se zástupci studentského parlamentu 3. 12. 2018 

Účastníci:    Mgr. Jan Vybíral, ředitel školy  

   Mgr. Eduard Pataki  

 Mgr. Dana Pauková 

 Mgr. Hana Stravová   

 Za studentský parlament:    2 zástupci primy 

   1 zástupce sekundy 

   2 zástupci tercie 

   2 zástupci kvarty 

   1 zástupce kvinty 

      2 zástupci sexty   

  2 zástupci oktávy 

   Prezenční listina je k nahlédnutí u Mgr. Hany Stravové    

Ředitel školy, Mgr. Jan Vybíral  

1. Řád pravidelných setkání vedení školy se zástupci Studentského parlamentu: 
- připomínky žáků 
- informace od vedení školy 
- první pondělí v měsíci v 7.30, učebna J 1. 

 
2. Poděkování žákům za zahájení činnosti Studentského parlamentu na škole. 
3. Správní rada SPGŽ uvítá názor studentského parlamentu na přerozdělování peněz ze Sdružení. 

 

Postřehy a dotazy   

Zástupce oktávy 

sešel se studentský parlament, zvolil vedení, dohodl se na tom, že předseda bude z vyššího gymnázia, 
místopředseda z nižšího gymnázia 

1. žádost o zakoupení nových židlí do učebny informatiky 
2. žádost o zakoupení nových učebnic do ZSV pro oktávu 
3. návrh přesunout ročníkové práce (RP) do kvinty a sexty (naučit se už dříve zásady tvorby 

odborného textu, v septimě je mnoho povinností) 
4. návrh zpřehlednit webové stránky gymnázia 
5. u šaten bývala nástěnka s rozvrhem a suplováním, pomáhalo to žákům 
6. návrh opustit systém povinných domácích úloh 

Reakce ŘŠ na předložené návrhy 

ad 1) koupíme nové židle, budou na začátku 2. pololetí 

ad 2) jedná se o učebnice pro seminář ZSV, ŘŠ se domluví s vyučující Mgr. H. Markovou 

ad 3) vize vedení je z co největšího počtu RP vytvořit SOČ, v tomto ohledu bude boj kvintána se 
starším soupeřem nerovný; potřebná spolupráce s odborníky. V tomto školním roce už proces RP 
započal, změny časem přijdou, ještě mnohokrát se bude o RP diskutovat. Za rok přijdou změny.  



ad 4) souhlasím; povinností je aktuálně strašně moc, víme o tom, je to v plánu, grafika je špatná, 
některé odkazy nefungují nebo jsou prázdné 

ad 5) rekonstrukce končí, u vchodu oprava podlahy, za týden bude hotovo 

- nabídka vlastní nástěnky pro žáky (vystavené věci ne v rozporu se zákonem) 
- koupíme nové nástěnky 
- dole u šaten bude suplování, jak jste byli zvyklí 

ad 6) téma necháme otevřené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Židlochovicích 10. 12. 2018                                                                                         zapsala: Hana Stravová  

                                                                                                                                             ověřila: Eszter Dicko 


