
Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 6 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace 

23. března 2022 
 

Přítomno: 26 členů; 15 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: 

 

Program: .............................................................................................................................................. 1 

1. Zahájení ................................................................................................................................... 2 

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

a. Akce na podporu Ukrajiny .................................................................................................. 2 

I. Stužky na plotě kolem budovy školy ............................................................................... 2 

II. Zasazení stromu Kalina ................................................................................................... 2 

III. Peněžní sbírka .............................................................................................................. 2 

b. Jiný školní fotograf .............................................................................................................. 2 

c. Pochvaly parlamentu ........................................................................................................... 2 

d. Výtah pouze pro potřebné ................................................................................................... 2 

e. Rozvrhy tříd ......................................................................................................................... 3 

f. Turnaj ve hře League of Legends ........................................................................................ 3 

3. Ukončení .................................................................................................................................. 3 

 



1. Zahájení 

Schůze byla zahájena 23. 3. 2022 v 12:40. 

2. Témata k projednání 

a. Akce na podporu Ukrajiny 

I. Stužky na plotě kolem budovy školy 

Návrh by spočíval v tom, že by se na začátku nějakého dne prvních 15 min 

místo vyučování vyšlo hromadně před školu. Každý student i učitel by dostal 

stužku v barvách ukrajinské vlajky a obvázal by ji kolem plotu na vyjádření 

podpory Ukrajině, celá akce by byla pro každého čistě dobrovolná. 

Návrh byl schválen (14 – 0 – 1) a dále se o něm bude diskutovat s vedením 

školy. 

II. Zasazení stromu Kalina 

Návrh by spočíval v tom, že by se koupil strom Kalina, což je národní strom 

Ukrajiny. Strom by se vysadil na pozemku školy. Každý student i učitel by 

mohl pomoct s vykopáním díry pro strom. Jednalo by se o akci na vyjádření 

podpory Ukrajině, celá akce by byla pro každého čistě dobrovolná. 

Návrh byl schválen (13 – 0 – 2) a dále se o něm bude diskutovat s vedením 

školy. 

III. Peněžní sbírka 

V tomto bodě není žádný návrh, jen se zjišťovalo to, zda by byl zájem o 

udělání další peněžní sbírky na pomoc Ukrajině.  

Byl zjištěn zájem (10 – 1 – 4) a dále se o tom bude diskutovat s vedením 

školy. 

b. Jiný školní fotograf 

Na základě stížností z řad studentů na kvalitu školních fotografií, se parlament rozhodl 

tuto problematiku řešit. Bylo potřeba zjistit, jak se k této problematice staví samotní 

zástupci tříd, zda měli s fotografiemi problém.  

Byl zjištěn zájem o změnu (10 – 1 – 4) a dále se o tom bude diskutovat s vedením 

školy. 

Na fotografiích byla špatná ostrost, zpracování barev a nekvalitní papír. 

c. Pochvaly parlamentu 

Návrh by spočíval v tom, že by SP GVID uděloval pochvaly studentům i učitelům za 

nějaké aktivity navíc. O tom, koho ocenit a za co, by rozhodoval SP GVID pomocí 

hlasování přítomných zástupců tříd.  

příklad pochval: 

• Jan Stejskal, Ondřej Havránek a Jakub Marouš – organizace Esportového 

turnaje 

• Olesia Kelina – pomoc Ukrajincům 

• Zuzana Raiserová – dopisy na Ukrajinu 

• Adam Šťastný a Lucie Drimlová – školní Instagram 

Návrh byl schválen (15 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat s vedením školy. 

d. Výtah pouze pro potřebné 

Návrh byl o tom, že by se výtah dal na čip, které by měli učitelé a studenti, kteří výtah 

opravdu potřebují. Výtah teď využívá mnoho studentů zbytečně a blokují ho těm, kteří 

ho potřebují. 

Návrh byl zamítnut (3 – 7 – 5). 



e. Rozvrhy tříd  

Byla podána stížnost, že se třídní rozvrhy dozvídají studenti moc pozdě. Požadavek 

byl, aby byly rozvrhy tříd hotové 7 dní před začátkem školního roku. 

Požadavek byl schválen (15 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat s vedením 

školy. 

f. Turnaj ve hře League of Legends 

Byl podán návrh na uskutečnění školního turnaje ve hře League of Legends na podzim 

příštího školního roku. 

Návrh byl schválen (15 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat s vedením školy. 

3. Ukončení 

Schůze byla ukončena 23. 3. 2022 ve 13:25. 

 

 

 

V Brně dne 23. 3. 2022 

 

Zapsal: 2. místopředseda SP GVID Jakub Marouš 5.F 

 

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


