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Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 7 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace  

9. května 2022  
  

Přítomno: 29 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) Program a body předsednictva ............................................................................................ 2 

I. Výměna školního fotografa ............................................................................................. 2 

II. Sportovní den .................................................................................................................. 2 

III. Dámské hygienické potřeby na záchodech .................................................................. 2 

IV. Pochvaly parlamentu ................................................................................................... 2 

V. Pomoc Ukrajině ........................................................................................................... 2 

VI. Využití rozpočtu SP GVID .......................................................................................... 2 

b) Návrhy na doplnění programu ............................................................................................. 3 

I.     Možnost objednávat si obědy dřív ................................................................................... 3 

3. Ukončení ................................................................................................................................. 3 
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1. Zahájení  
Schůze byla zahájena 9. 5. 2022 v 11:45.  

2. Témata k projednání  

a) Program a body předsednictva 

I. Výměna školního fotografa  

• Třídy mají možnost řešit třídní fotku individuálně s třídním učitelem 

• Fotografovi bude předán návrh, aby tiskl fotky jiným způsobem než doposud 

II. Sportovní den 

• Proběhne na konci školního roku, nejspíše ve středu 20.6. 

• Bude se konat v areálu Moravské Slavie Brno 

• Hlavně běžecké sporty 

• Možnost spojení s charitou 

III. Dámské hygienické potřeby na záchodech 

Tento návrh byl schválen (13 – 0 – 3) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

IV. Pochvaly parlamentu  

•  Školní parlament rozdá pochvaly a drobné odměny studentům, kteří udělali 

něco významného pro školu 

•  Předávání bude probíhat před studentovou třídou 

Tento návrh byl schválen (11 – 1 – 4) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

V. Pomoc Ukrajině  

•  Po maturitách proběhnou akce na vyjádření podpory Ukrajině 

•  Vysazení Ukrajinského národního stromu kalina 

•  Uvázání stužek na školní plot 

VI. Využití rozpočtu SP GVID  

•  Návrh na nákup nového vybavení do posilovny 

•   Návrh na nákup nových pálek na stolní tenis 



3  

  

b) Návrhy na doplnění programu  

I.     Možnost objednávat si obědy dřív  

•   Odmítnuto vedením školy z důvodu nedostatku personálu v kuchyních, 

z nichž si škola obědy objednává 

3. Ukončení  
Schůze byla ukončena 9. 5. 2022 ve 12:30.  

  

  

  

V Brně dne 9. 5. 2022 

 

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

 

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

 


