
 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 1 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace 

 
13. listopadu 2019 

 
Přítomno: 29 členů; 20 hlasovacích subjektů 

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

PRO – ZDRŽEL SE – PROTI. 

 

 

 

 
Program: 

 

1.  Zahájení 

 

2.  Volba zapisovatele 

 

3.  Volba předsedy studentského parlamentu 

 

4.  Témata k projednání: 

 

a. místnost na úchovu kol 

 

b. posílení sítě WI-FI a její rozšíření 

 

c. úprava šatních skříní 

 

d. úprava zásobníků na toaletní papír na pánských WC 

 

e. přesunutí studovny 

 

f. příliš včasné příchody vyučujících 

 

5.  Ukončení 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zahájení 

Schůze byla zahájena v 12:45 dosavadním předsedou parlamentu Petrem Měřínským. 

 

2. Volba zapisovatele 

Na zapisovatele byl navržen Lukáš Polický. Jednomyslně schváleno. 

SCHVÁLENO (20-0-0) 

 

3. Volba předsedy studentského parlamentu 

Jako jediný na pozici předsedy kandidoval Vítek Maruška (5. F). 

Jednomyslně zvolen. 

SCHVÁLENO (20-0-0) 

Za místopředsedy dosazeni Petr Měřínský (5. F) a Pavel Knotek (4. F). 

 

4. Témata k projednání: 

a. Místnost na úschovu kol 

Žáci zmínili problém se současným místem na odkládání kol. Vznesli 

požadavek na vytvoření místa/místnosti na odkládání kol buď uvnitř budovy 

školy nebo alespoň na jeho oploceném pozemku. Po diskuzi se parlament 

domluvil, že se zástupci zeptají svých spolužáků ve třídách a bod se bude s 

více informacemi probírat i na příštím zasedání 

PROJEDNÁNÍ BYLO ODLOŽENO NA PŘÍŠTÍ SCHŮZI. 

  

  

b. Posílení sítě WI-FI a její rozšíření 

Rekonstrukce školní Wi-Fi sítě je již naplánována na přelom roku 2019/20. 

    

c. Úprava šatních skříní 

Žáci si stěžovali na problém týkající se držáků na přezůvky připevněných na 

dveřích šatních skříní. Podle některých žáků jim zavazí a ničí jejich věci 

(bundy, batohy). Padl návrh na celoplošné odmontování držáků ze skříní. Po 

diskuzi se parlament domluvil, že se zástupci zeptají svých spolužáků ve 

třídách a bod se bude s více informacemi probírat i na příštím zasedání 

PROJEDNÁNÍ BYLO ODLOŽENO NA PŘÍŠTÍ SCHŮZI. 

  

 



d. Úprava zásobníků na toaletní papír na panských WC 

Žáci vznesli požadavek na přimontování zásobníku na toaletní papír do každé 

kabinky na pánských toaletách. Studentský parlament dal možnost projednání 

tohoto návrhu s vedením školy. 

Tento návrh prošel hlasováním s většinou hlasů a bude se projednávat s 

vedením školy. 

SCHVÁLENO (16-4-0) 

pozn: Místopředseda Pavel Knotek s omluvou opouští zasedání parlamentu → počet hlasovacích 

subjektů se snížil na 19.   

e. Přesunutí studovny 

Zazněl návrh na přesunutí studovny z důvodu její malé kapacity a nekomfortu při 

studování do přízemních tříd. Při diskuzi se objevily dva návrhy, o kterých se následně 

hlasovalo: 

◦ Přesunout studovnu celoročně 

   ZAMÍTNUTO (3-8-8) 

◦ Přesunout studovnu pouze v zimním období, kdy má zájem ji 

využívat větší počet studentů 

   SCHVÁLENO (12-7-0) 

NÁVRH SE BUDE PROBÍRAT S VEDENÍM ŠKOLY A JEŠTĚ DISKUTOVAT V 

PARLAMENTU 

 

f. Předčasné příchody vyučujících do tříd o přestávkách 

Studentský parlament projednal záležitost předčasných příchodů učitelů do 

hodiny. Studenti si stěžovali na příchody učitelů do učeben pravidelně už 

během přestávky, čímž studenti cítí přestávku narušenou. Parlament se 

shodnul, že situaci projedná s vedením školy. 

SCHVÁLENO (17-2-0) 

        

 

5. Ukončení 

 Studentský parlament se rozhodl projednat body 4a a 4c na příští schůzi. 

  V Brně dne 13. listopadu 2019 

Zapsal:  Lukáš Polický 

 

Upravil a ověřil: Pavel Knotek – místopředseda, Vítek Maruška - Předseda 


