
 

Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 4 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace 

 
21. března 2019 

 
Přítomno: 20 členů; 14 hlasovacích subjektů; Mgr. David Andrle; Ing. Ladislav Kvapil 
 

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. Úvodní slovo pana ředitele 

 

b. Vztah žáků ke školnímu majetku a jeho užívání 

 

c. Diskuse s vedením školy 

 

6. Ukončení 

  



1. Zahájení 

Schůze byla zahájena v 14:20. Pozvání na zasedání přijalo vedení školy – ředitel školy 

Mgr. David Andrle a zástupce ředitele školy Ing. Ladislav Kvapil. 

 

 

2. Volba zapisovatele 
Na zapisovatele navržen Roman Kubín. Jednomyslně schváleno. 

SCHVÁLENO (14 – 0 – 0)  

 

 

3. Shrnutí práce parlamentu 
Předsednictvo poděkovalo celému Studentskému parlamentu za podílení se na anketě 

Učitel roku a účasti na školním plese, zvlášť potom volebnímu výboru tvořen z členů 

Studentského parlamentu za věnovaný čas a práci na této akci. 

 

 

4. Návrhy na doplnění programu a jeho schválení 
Žádné doplňující návrhy nebyly zmíněny. Jednomyslně schváleno. 

SCHVÁLENO (14 – 0 – 0)  

 

 

5. Témata k projednání: 

a. Úvodní slovo pana ředitele 
Pan ředitel na úvod poděkoval všem za anketu Učitel roku. 

 

Dále popsal výhled posledního čtvrtletí školního roku 2018/2019. V druhé polovině 

dubna se budou ve 4 dnech konat přijímací zkoušky na gymnázium. V těchto dnech 

bude žákům uzpůsobena výuka formou volna, předem naplánované exkurze či 

změnou v rozvrhu. Z důvodu organizace Gymnasia Cantant bude vyhlášeno ředitelské 

volno dne 26. 4. V květnu proběhnou maturity. V závěru školního roku se uskuteční 

vzdělávací ekologické kurzy a sportovní kurzy. 

 

V průběhu roku proběhne dotazníkové šetření „Mapa školy“, kde by chtěl pan ředitel 

získat zpětnou vazbu, a to jak od žáků, tak i od pedagogů a rodičů žáků. 

 

Pan ředitel dále rozebral stávající a budoucí plán školy na opravy a revitalizace částí 

školy. V současné době se nejvíce zaměřuje na získání dotační podpory pro 

rekonstrukci školního hřiště či elektroinstalace. 

 

Pan ředitel reagoval na podnět Studentského parlamentu ohledně studovny a 

nedostatečné Wi-Fi v jejich prostorách. Právě v prostorách studovny by měl přibýt 

nový router (access point) pro rozšíření Wi-Fi signálu. 

 

Na závěr zmínil problematiku volby volitelných předmětů. Žákům jsou každý rok 

nabízeny prezentace volitelných předmětů pro lepší představu. Žáci tyto prezentace 

příliš nenavštěvují a poté si často mění volbu svého volitelného předmětu. 

 

 

b. Vztah žáků ke školnímu majetku a jeho užívání 

Studentský parlament projednal s vedením školy nepříliš vstřícný vztah žáků ke 

školnímu majetku. V několika třídách se nachází nový nábytek nebo podlaha, máme 



nově zrekonstruované šatní prostory. Přesto se stále nachází případy poničení židlí, 

lavic či dvířek od šatních skříní. 

 

 

c. Diskuse s vedením školy 

Jeden žák okomentoval způsob nahlašování poškozování školního majetku a následné 

potrestání dle školního řádu jako neúčinné a nespravedlivé. 

Dále žáci zmínili ničení výzdoby tříd či nevhodné rozmístění úložné přihrádky uvnitř 

malých šatních skříní. 

 

 

6. Ukončení 

Studentský parlament se rozhodl zabývat se problematikou majetku školy a jeho zacházení 

i nadále na příštím zasedání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 25. března 2019  

 

 

 

 

Zapsal: Roman Kubín 

 

 

 

Ověřil: Petr Měřínský     David Vyhlídal 

 předseda     místopředseda I 

 

 

 

 

 

Příloha: Prezenční listina  

Stanovy Studentského parlamentu GVid 

 


