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Zápis z první schůze 

Zahájení práce parlamentu v novém školním roce 

Na začátku schůze byli noví členové ve zkratce seznámeni s tím, jak parlament 

funguje. Proběhly volby do předsednictva a komisí, výsledky jsou následující: 

Zástupce za profesory Jaroslav Bareš 
Předseda Petr Šída 
Místopředseda Martin Erlebach 
Kulturně-propagační komise Martin Erlebach a Ondřej Tropp 
Sportovní komise Kateřina Matoušová a Lenka Vanclová 

 

Finanční a IT komise byly pro letošní rok zrušeny z důvodu nevyužití v minulých letech, jejich 

funkci zastává předsednictvo. 

 

Filmový klub 

 Parlament se znovu pokusí zajistit fungování filmového klubu, který se loni bohužel 

nepodařilo zorganizovat, úkol si vzala na starost kulturně-propagační komise. 

Školní výlety 

Parlament by rád letos opět prosadil možnost dvoudenních školních výletů. 

„O školních výletech je zatím bezpředmětné se bavit, nejprve je potřeba znát rozpočet na 

příští školní rok, výlety můžeme řešit nejdříve v dubnu.“ 

Vánoční besídka 

Studenti by rádi věděli, jak letos proběhne besídka. 

„Letošní besídka proběhne na Střelnici a bude jazyková, podrobnější informace Vám včas 

řekne paní profesorka Trojanová, která má jako předsedkyně jazykové komise organizaci 

besídky na starosti.“ 

Rozvrhy i ve spodním patře 

Studenti z nižšího gymnázia by si přáli nástěnku s rozvrhy i v přízemí. 

„Nástěnka naproti sborovně dostačuje, studenti mají navíc rozvrhy tištěné, nebo si je mohou 

najít na našich webových stránkách.“ 
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Zamykání studovny po ránu 

Studovna byla po ránu několik dní po době zamčená, parlament se ptá proč? 

„Nevidím důvod, proč by měla být studovna ráno zamčená, pravděpodobně jí jen někdo 

zapomněl odemknout. Zařídím, aby byla studovna po ránu odemčená.“ 

Burza učebnic 

Studenti si stěžují na burzu učebnic. Proč byla vybrána učebna č. 21, když máme na 

gymnáziu větší prostory a proč není burza rozdělena podle ročníků alespoň do dvou tříd? 

Paní profesorka Brožová sama vyhodnotila, že bude lepší burzu rozdělit. Návrh parlamentu o 

rozložení burzy do dvou dní a zároveň rozdělení burzy do učeben 21 a 22 tak, aby každý 

ročník nakupoval učebnice odděleně, se jí líbil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vytvořil Petr Šída 


