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Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 5 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace 

17. února 2022 
 

Přítomno: 30 členů; 16 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 

2. Témata k projednání ............................................................................................................... 2 

a. Představení programu SP GVID na 2. pololetí .................................................................... 2 

I. Přednáškový den .............................................................................................................. 2 

II. Esportový turnaj .............................................................................................................. 2 

III. Stojany na kola ............................................................................................................ 2 

IV. Skříňky v šatnách ........................................................................................................ 2 

b. Návrhy na doplnění programu ............................................................................................. 2 

I. Toaletní papír ve všech kabinkách .................................................................................. 2 

II. Zásoby ubrousků a toaletních papírů na záchodech ........................................................ 2 

III. Sportovní den .............................................................................................................. 3 

IV. Maturitní zvonění ........................................................................................................ 3 

V. Pochvaly učitelům ........................................................................................................... 3 

VI. Přesunutí studovny ...................................................................................................... 3 

3. Ukončení .................................................................................................................................. 3 
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1. Zahájení 

Schůze byla zahájena 17. 2. 2022 v 11:45. 

2. Témata k projednání 

a. Představení programu SP GVID na 2. pololetí 

I. Přednáškový den 

• Přednáškový den bude pro všechny třídy (16 tříd). 

• Přednáškový den bude 22. 6. 2022. 

• Přednášky budou dlouhé 45 min a budou mezi nimi 15 min dlouhé přestávky. 

• Každý student by si mohl vybrat na jaké přednášky půjde a přihlásit se tam, 

pokud by bylo ještě místo. Vytvořil by si na ten den svůj rozvrh o rozsahu 4 

přednášek. 

• Přednášející by mohl být kdokoli (student, učitel, pozvaný člověk mimo 

školu). 

• Minimální počet přednášejících je 16, protože by na jedné přednášce mohlo 

být maximálně 34 posluchačů. 

• Lidi mimo školu musí oslovit sami studenti, SP GVID nebude oslovovat 

nikoho. Student potom musí oslovit SP GVID, aby poslal danému člověku 

formulář na vyplnění, nebo ho bude moct student poslat sám, protože bude 

veřejně přístupný. 

II. Esportový turnaj 

• Esportový turnaj bude pouze pro všechny studenty a zaměstnance GVID. 

• Plánovaný začátek je 14. 3. 2022. 

• Sponzor turnaje je Spolek rodičů na naší škole. 

• Týmy mohou být mezitřídní. 

• SP GVID vyčlení tým, který bude zařizovat streamování a technické 

záležitosti. 

• Zápasy budou probíhat mimo vyučování distančně z domova. 

• Turnaj bude ve hře CS-GO. 

• Budou pětičlenné týmy s až třemi náhradníky. 

III. Stojany na kola 

• V plánu je dořešit a nainstalovat slíbené stojany na kola do konce školního 

roku. 

IV. Skříňky v šatnách 

• Přes letní prázdniny je v plánu demontovat celoplošně držáky na boty ve 

skříňkách v šatně. 

b. Návrhy na doplnění programu 

I. Toaletní papír ve všech kabinkách 

• Dát do každé kabinky na klučičích záchodech držák na roličku toaletního 

papíru. 

II. Zásoby ubrousků a toaletních papírů na záchodech 

• Domluvit se s vedením školy, aby byl na záchodech po celý den dostatek obou 

komodit. 
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III. Sportovní den 

• Během května nebo června by se uspořádal sportovní den, kde by se třídy 

postavili proti sobě v několika sportech. 

• Soutěžilo by se v basketbalu, volejbalu, fotbalu a florbalu. 

• Sportovní den by byl místo vyučování. 

• Je tu možnost se domluvit s VUT nebo Morendou na pronajmutí sportovního 

areálu. 

• Mohlo by se to spojit s 65. výročím. 

IV. Maturitní zvonění 

• Cílem je obnovit tradici, kterou přerušil Covid. 

• Je potřeba tuto akci domluvit s vedením školy i maturitními ročníky 

V. Pochvaly učitelům 

• Učitelé by dostali pochvaly od SP GVID za dané kategorie. 

• Byla ba to obdoba pochvaly třídního učitele nebo ředitele školy. 

VI. Přesunutí studovny 

• Od profesorky Kopečkové byl vznešen návrh na přesunutí studovny 

k učebnám IVT. 

Tento návrh byl zamítnut (0 – 15 – 1). 

3. Ukončení 

Schůze byla ukončena 17. 2. 2022 ve 12:30. 

 

 

 

V Brně dne 17. 2. 2022 

 

Zapsal: Tomáš Blažek 4.F 

 

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


