
Zápis ze zasedání Studentského parlamentu č. 3 

Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvkové organizace  

4. listopadu 2022  

  

Přítomno: 24 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 
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1. Zahájení  

Schůze byla zahájena 4. listopadu ve 12:40.  

2. Volba zapisovatele 

O roli zapisovatele na schůzích nebyl žádný zájem a je ponechána předsednictvu. 

3. Témata k projednání 

a) Program a body předsednictva 

I. E-sportový turnaj 

• 16 týmů (v případě, že se přihlásí více jak 16 týmů, rozhodne rychlost 

přihlášení) 

• Organizace se ujme organizační tým, struktura zápasů bude určena až po 

přihlášení týmů 

• Discord server z minulého roku bude aktualizován majitelem serveru 

Tento návrh byl schválen (16 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

II. Program před Vánoci 

• Obnovení vánočního basketbalu 

• Žádný další zájem ani nápady 

Tento návrh byl schválen (16 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

III. No backpack day 

• Věci do školy si přinést v něčem jiném než v batohu 

• Cení se originalita 

• Byl by vyhlášen školním rozhlasem a propagován na Instagramu 

Tento návrh byl schválen (16 – 0 – 0) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

IV. Koulovačka 

• Turnaj 

• Pokud napadne sníh 

Tento návrh byl schválen (11 – 0 – 5) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

V. Suit day 

• Studenti by do školy přišli ve společenském oblečení 



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

s vedením školy. 

 

VI. Učebna SP GVID 

• Jedna z opravených učeben v prvním patře by byla označena jako učebna SP 

GVID 

• Probíhaly by zde všechny schůze 

• Na chodbě před ní nástěnka SP GVID 

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

s vedením školy. 

VII. Televize v posilovně 

• Hlasování proti nákupu nové televize do školní posilovny a ušetření financí 

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

s vedením školy. 

b) Návrhy na doplnění programu  

I. Dataprojektor v učebně zeměpisu 

• Současný projektor v učebně zeměpisu není dostatečně ostrý 

• Návrh na koupi nového 

II. Branky do pisoárů 

• Návrh na umístění branek do pisoárů na záchodech 

Tento návrh byl schválen (10 – 2 – 4) a dále se o něm bude diskutovat 

s vedením školy. 

4. Ukončení  

Schůze byla ukončena v 13:25.  

  

  

  

V Brně dne 4. 11. 2022 

 

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

 

Upravil a ověřil: 2. místopředseda SP GVID Jakub Lang, 3.G 

 


