
 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 5 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace 

 
14. června 2019 

 
Přítomno: 19 členů; 15 hlasovacích subjektů 
 

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

ZDRŽEL SE.  

 

 

 

 

Program:  

 

 

1. Zahájení 
 

2. Volba zapisovatele 
 

3. Shrnutí práce parlamentu 

 

4. Návrhy na doplnění programu a jeho schválení 
 

5. Témata k projednání: 
  

a. Nedostatek odpadkových košů na toaletách 

b. Zakoupení 3D tiskárny do školy 

 

6. Ukončení 

  



1. Zahájení 
Schůze byla zahájena v 12:40. 

 

 

2. Volba zapisovatele 
Na zapisovatele navržen David Vyhlídal. Jednomyslně schváleno. 

SCHVÁLENO (15 – 0 – 0)  

 

 

3. Shrnutí práce parlamentu 
Předseda Petr Měřínský shrnul práci Studentského parlamentu za uplynulý školní rok. 

Poděkoval všem za práci, nasazení a odhodlanost při parlamentních zasedáních a při 

organizaci vydařené ankety Učitel roku. Informoval žáky o dříve projednávaných 

návrzích, které schválil i pan ředitel. Jedná se odstranění věšáků z malých šatních skříní, 

které bránily a ztěžovaly přístup. Zároveň je v plánu změnit značení tříd od nového školní 

roku dle návrhu Studentského parlamentu. 

 

 

4. Návrhy na doplnění programu a jeho schválení 
Program byl doplněn o problematiku odpadkových košů a o komunikaci mezi členy 

Studentského parlamentu. 

 

 

5. Témata k projednání: 

a. Nedostatek odpadkových košů na toaletách 
Žáci zmínili již přetrvávající problém nedostatku odpadkových košů na dámských 

toaletách. Prý jsou často plné. Studentský parlament navrhuje zvýšit kapacitu 

odpadkových košů na dámských toaletách nebo častěji vyprazdňovat stávající 

odpadkové koše. 

 

 

b. Zakoupení 3D tiskárny do školy 

Spolek rodičů přišel s návrhem zakoupení 3D tiskárny do školy, na což Spolek 

vyhradil 20 000 Kč. Rád by znal názor studentů na tuto investici. Žáci vedli na toto 

téma diskusi. Rádi by věděli, v jakém provozu by se 3D tiskárna využívala. Zdali by 

byla zakomponována do pravidelné výuky nebo by ji bylo možné využít i zájmově ve 

volném čase. Dále se zabývali tím, zdali je to vhodná investice nebo by se našla jiná 

možnost, jak tyto peníze využít. Studentský parlament rozhodl, že se tímto tématem 

bude zabývat i v nejbližší době. Nejdřív by ale rád slyšel názory více studentů, pro 

možnost lepšího využití investice. 

 

6. Ukončení 

Studentský parlament se rozhodl zabývat se problematikou 3D tiskárny i nadále na příštím 

zasedání. 

 

 

 

 

V Brně dne 14. června 2019  

 

 

 



 

Zapsal: David Vyhlídal 

   místopředseda I 

 

 

 

Ověřil: Petr Měřínský     Adrian Drozdek 

 předseda     místopředseda II 

 

 

 

 

 

Příloha: Prezenční listina  

Stanovy Studentského parlamentu GVid 

 


