
Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 1 a č. 2 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace  

15. září a 10. října 2022  

  

Přítomno: 32 členů; 18 hlasovacích subjektů (15. 9. 2022) 

       29 členů; 15 hlasovacích subjektů (10. 10. 2022) 

  

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 

c) V dokumentu se nachází dva způsoby hlasování – před schválením nových stanov 

(18 hl. subjektů) a po schválení nových stanov (15 hl. subjektů) 

  

Program:  
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1. Zahájení  

První schůze byla zahájena 15. září ve 12:40, druhá schůze byla zahájena 10. října v 

11:45.  

2. Schválení stanov pro školní rok 2022/23 

Byly vznešeny námitky na některé body stanov. Tyto námitky se zanesly do stanov a ty 

byly 10. října schváleny (hlasování probíhalo podle starých stanov) (15 – 1 – 2). 

3. Volení předsednictva pro školní rok 2022/23 

Na pozici předsedy byl zvolen Matyáš Opletal, 5. F. (15. 9. 2022) 

Na pozici prvního místopředsedy byl zvolen Filip Rybníček, 5. F. (15. 9. 2022) 

Na pozici druhého místopředsedy byl zvolen Jakub Lang, 3. G (10. 10. 2022)  

4. Témata k projednání 

a) Program a body předsednictva 

I. Umělecká soutěž 2022/23 

• Druhý ročník soutěže 

• Název soutěže přejmenován z „Fotograficko-výtvarná soutěž“ na „Umělecká 

soutěž“ 

• 6 témat pro tento ročník – Rostlina, Zvíře, Portrét, Motorové vozidlo, 

Architektura v Brně, Vánoční atmosféra 

Tento návrh byl schválen (15 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

II. Teambuilding SP GVID 

• Jednodenní akce pro všechny členy SP GVID 

• V prostorách nějaké vysoké školy 

Tento návrh byl schválen (13 – 0 – 2) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

III. Přednáškový den 

• Podobný koncept Přednáškového dne z loňského školního roku, který se 

neuskutečnil 

• Na konci školního roku 

Tento návrh byl schválen (9 – 5 – 1) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

 

 



IV. E–sportový turnaj 

• Druhý ročník soutěže 

• Ve hře League of Legends 

Tento návrh byl schválen (12 – 1 – 2) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

b) Návrhy na doplnění programu  

I.     Značení vegetariánských jídel ve školní jídelně 

•   Značení vegetariánských jídel v systému školní jídelny 

Tento návrh byl schválen (12 – 0 – 3) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

5. Ukončení  

První schůze byla ukončena v 13:25, druhá schůze byla ukončena v 12:30.  

  

  

  

V Brně dne 16. 10. 2022 

 

Zapsal: 1. místopředseda SP GVID Filip Rybníček, 5. F 

 

Upravil a ověřil: 1. místopředseda SP GVID Filip Rybníček, 5. F 

 

 


