
Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 3
Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace

5. února 2019

Přítomno: 25 členů; 17 hlasovacích subjektů

Pozn.: Výsledky hlasování o přijatých usneseních jsou uvedeny v pořadí: PRO – PROTI – 
ZDRŽEL SE. 

Program: 

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele

3. Návrhy na doplnění programu a jeho schválení

4. Témata k projednání:

a. Změna Stanov

b. Shrnutí výsledků z minulého zasedání

c. Přesun studovny

d. Přesun stojanů na kola

e. Pojmenování učeben čísly

f. Anketa Učitel roku

5. Ukončení



1. Zahájení
Schůze byla zahájena ve 12:50. 

2. Volba zapisovatele
Na zapisovatele navržen David Vyhlídal. Jednomyslně schváleno.
SCHVÁLENO (17 – 0 – 0) 

3. Návrhy na doplnění programu a jeho schválení
Žádné doplňující návrhy nebyly zmíněny. Jednomyslně schváleno.
SCHVÁLENO (17 – 0 – 0) 

4. Témata k projednání:
a. Změna Stanov
Ve Stanovách Studentského parlamentu GVid byly provedeny dvě změny: Každý 
termín „student“ byl nahrazen termínem „žák“, dle zákona. Dále byl změněn počet 
zástupců Studentského parlamentu pro jednu třídu. Každá třída si volí jednoho až dva 
členy, místo původních dvou. Jednomyslně přijato.
SCHVÁLENO (17 – 0 – 0) 

b. Shrnutí výsledků z minulého zasedání
Studentský parlament projednal výsledek schůze předsednictva s vedením školy 
ohledně minulého zasedání. 

c. Přesun studovny
Studentský parlament řešil možnost přesunu studovny do přízemí do učeben, kde se 
nacházela studovna v období rekonstrukce šaten. V současné době se studovna 
nachází v nejnovějším křídle budovy školy, a to před učebnami IVT. Primárním 
faktorem pro studenty je přístup na Wi-Fi, který není v současné studovně možný 
z důvodu absence signálu. Studentský parlament jednomyslně žádá o rozšíření signálu
do stávající studovny, jinak žádá a o přesun studovny do přízemí.
SCHVÁLENO (17 – 0 – 0) 

d. Přesun stojanů na kola
Studentský parlament řešil možnost přesunu stojanů na kola z přední strany do 
zadních prostorů školy – dvora. Důvodem je současná možnost snadného odcizení 
kola a nulová ochrana vůči vlivům počasí. Studentský parlament tento návrh 
neschválil.
NESCHVÁLENO (6 – 5 – 6) 



e. Pojmenování učeben čísly
Studentský parlament řešil možnost dodatečného a lepšího značení tříd čísly. Každý 
rok se mění označení tříd dle stávající kmenové třídy. Nové očíslování učeben by bylo
trvalé a sloužilo by k lepší orientaci při přesunu žáků a pedagogů mezi třídami během 
dne. Studentský parlament se shodl na „hotelovém“ typu označení (přízemí – 100, 
101, 102…; 1. patro – 200, 201, 202…; 2. patro – 300, 301, 302,… atd.). Schváleno.
SCHVÁLENO (15 – 1 – 1) 

f. Anketa Učitel roku
Studentský parlament vedl další debatu ohledně ankety Učitel roku. Byla zmíněna 
různá varování ohledně korektnosti a respektování účastníků soutěže. Studentský 
parlament se shodl na uspořádání ankety prestižní a zábavnou formou, která nemá 
nikoho nijak poškodit, upozornit na nedostatky, zesměšnit nebo jakýmkoliv jiným 
negativním způsobem ovlivnit. Dále se shodl na vyhlášení ankety na Plese GVID. 
SCHVÁLENO (17 – 0 – 0) 

5. Ukončení

V Brně dne 6. února 2019 

Zapsal: David Vyhlídal 
  místopředseda I

Ověřil: Petr Měřínský Adrian Drozdek
 předseda místopředseda II

Příloha: Prezenční listina 
Stanovy Studentského parlamentu GVid


