
Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 3 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace 

24. listopadu 2021 

 

Přítomno: 23 členů; 14 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. Témata k projednání 

a. Výtah 

b. Wifi v učebně 103 a výtvarné výchovy 

c. Příručka pro prváky 

d. Světlo na dámském záchodě u učeben IVT 

e. Státní erby a školní logo na škole 

f. Chození na oběd paní vrátné 

g. Mikrovlnná trouba na obědě 

h. Toalety 

i. Přednáškový den 

j. Vánoce na škole 

3. Ukončení 



1. Zahájení 

Schůze byla zahájena 24. 11. 2021 ve 11:45. 

2. Témata k projednání 

a. Výtah 

Zástupci tříd byli poučení o používání výtahu ve škole a vyzváni k přetlumočení této 

zprávy ve třídách. Výtah je určen pro studenty, učitelé a návštěvníky školy, kteří jsou 

fyzicky indisponováni. V případě častých stížností na blokování a neodůvodněné 

používání výtahu se uvažuje o zablokování pro veřejnost a zavedení čipů pro 

používání výtahu. 

b. Wifi v učebně 103 a výtvarné výchovy 

Byla podána stížnost na velmi slabý signál Wifi v učebně 103 a na učebnu výtvarné 

výchovy, ve které není žádný signál Wifi. Návrh byl reklamace access pointů 

v modulech Wifi, které mají v daných prostorech zajišťovat signál. 

Návrh byl schválen (13 – 1 – 0) a dále se o něm bude diskutovat s vedením školy. 

c. Příručka pro prváky 

Členům byl představen návrh na příručku pro prváky. Tato příručka by sloužila pro 

lepší orientaci a socializaci prváků na škole. Inspiraci bychom brali z příručky pro 

prváky, kterou vytvořil studentský parlament na Gymnáziu Brno, třídy Kapitána 

Jaroše. 

d. Světlo na dámském záchodě u učeben IVT 

Od studentek školy byla vznešena stížnost na neosvětlené záchody u učeben IVT. 

Návrh byl zjistit závadu a opravit ji. 

Návrh byl schválen (14 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat s vedením školy. 

e. Státní erby a školní logo na škole 

Od předsednictva vzešel návrh na namalování školního loga nad vchod školy a 

koupení státního a krajského erbu a jejich umístění na sloupy vedle vchodu do školy. 

Návrh byl schválen (11 – 0 – 3) a dále se o něm bude diskutovat s vedením školy. 

f. Chození na oběd paní vrátné 

Byla vznešena stížnost na paní vrátnou, která zamyká školu v době volných hodin 

studentů na 20 min, když jde na oběd. Návrh zněl, aby paní vrátná chodila na oběd 

v 11:30, kdy se začínají vydávat obědy. 

Návrh byl schválen (14 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat s vedením školy. 

g. Mikrovlnné trouby na obědě 

Na nástěnce SP GVID bylo navrhnuto umístění druhé mikrovlnné trouby do jídelny. 

Návrh byl schválen (9 – 0 – 5) a dále se o něm bude diskutovat s vedením školy. 

h. Toalety 

Ohledně toalet ve škole bylo vznešeno hned několik návrhů. 

I. Nové sušáky na ruce do druhého patra na dámské i pánské záchody 

II. Umístění dalšího celotělového zrcadla do druhého patra na dámské 

záchody 

III. Umístění toaletního papíru do každé kabinky na pánských toaletách 



IV. Umístění zásobníku na papírové ručníky na dámských i pánských 

toaletách 

V. Umístění papírových ručníků do tříd 

Všechny návrhy byly schváleny (14 – 0 – 0) a dále se o nich bude diskutovat 

s vedením školy. 

i. Přednáškový den 

Od předsedy byl vznešen návrh na přednáškový den. Jeden den před Vánoci by bylo 

pozměněno vyučování. Studenti by si mohli vybrat z přednášek, které by se za ten den 

vypsaly. SP GVID by zajistilo dodání lidi, kteří by přednášeli. Přednášející by mohli 

být studenti, odborníci i učitelé a studenti z VŠ. 

Návrh byl schválen (13 – 0 – 1) a dále se o něm bude diskutovat s vedením školy. 

j. Vánoce na škole 

Návrh byl koupit výzdobu a umělý vánoční stromeček pro školu. 

Návrh byl odložen. 

3. Ukončení 

Schůze byla ukončena 24. 11. 2021 ve 12:25. 

 

 

 

V Brně dne 24. 11. 2021 

 

Zapsal: Tomáš Blažek 4.F 

 

Upravil a ověřil: předseda SP GVID Matyáš Opletal 4.F 

 


