Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 1
Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace
10. září 2021
Přítomno: 29 členů; 18 hlasovacích subjektů
Pozn.:
a) Výsledky hlasování o přijatých usneseních jsou uvedeny v pořadí:

PRO –– PROTI –– ZDRŽEL SE.
b) V dokumentu se vyskytuje zkratka SP GVID = Studentský parlament Gymnázia Brno,
Vídeňská, příspěvkové organizace

Program:
1. Zahájení
2. Volba předsednictva
3. Témata k projednání
a. Držáky na boty ve skříňkách
b. Celotělové zrcadlo na dámských toaletách
c. Označení lavic a židlí ve třídách
d. Shrnutí témat z předchozího zasedání
4. Ukončení

1. Zahájení
Schůze byla zahájena 10. 9. 2021 v 11:45.

2. Volba předsednictva
Na post předsedy SP GVID byli tři kandidáti – Matyáš Opletal, Tomáš Hobza a Jakub
Marouš. Tento post vyhrál Matyáš Opletal se 13 hlasy.
Na post 1. místopředsedy SP GVID byli tři kandidáti – Filip Rybníček, Tomáš Hobza a Jakub
Marouš. Tento post vyhrál Filip Rybníček s 8 hlasy.
Na post 2. místopředsedy SP GVID byl dosazen Jakub Marouš.

3. Témata k projednání:
a. Držáky na boty ve skříňkách
Od vedení školy jsme dosali nabídku pouze na oddělání ze všech skříněk nebo z žádné. Po
velmi krátké debatě jsme zjistili, že nevíme o nikom, kdo by tyto držáky využíval. Návrh
byl hlasovat o odmontování ze všech skříněk.

Návrh byl schválen (12 – 2 – 4) a dále se o něm bude diskutovat s vedením
školy.
b. Celotělové zrcadlo na dámských toaletách
Od studentek školy byl znovu vznešen návrh na umístění celotělového zrcadla na dámské
toalety. Po debatě jsme dospěli k závěru, že bychom zkusili dát zrcadlo na zkoušku pouze
do jednoho patra.

Návrh byl schválen (11 – 4 – 3) a dále se o něm bude diskutovat s vedením
školy.
c. Označení lavic a židlí ve třídách
Byl vznešen návrh o ukončení projenávání a řešení tématu označení lavic a židlí. Důvod
byl, že toto téma nedává smysl a bere to čas.

Návrh byl schválen (11 – 2 – 5).
d. Shrnutí témat z předchozího zasedání
Opakovali se témata z minulého zasedání a jejich projednávání s vedením školy.

4. Ukončení
V Brně dne 10. 9. 2021
Zapsal: Matěj Beran 4.F
Upravil a ověřil: předseda SP GVID Matyáš Opletal 4.F

