Zápis ze schůze Studentského parlamentu
14.10.2015
- po zápisu do prezenční listiny a kontroly počtu členů byla schůze
-

-

prohlášena za usnášeníschopnou (kontrolu docházky provedl 2.
místopředseda Studentské rady, David Mičevič)
následně Studentská rada prezentovala svou práci od poslední schůze
- Studentská rada představila Studentskému parlamentu jím vytvořený
organizační výbor, do jehož čela byli jmenováni Tereza Šírová (S7B) a
Štěpán Krise (S7B)
- Studentská rada dále zprovoznila e-mailovou adresu pro komunikaci s
žáky i členy Studentského parlamentu (studentskarada@gymstola.cz)
- Studentská rada zaštítila petici pro ustanovení 17. listopadu jako
Mezinárodního dne studentstva, přenesenou zástupci třídy 1.B
dalším bodem schůze bylo projednávání nových návrhů
- Studentská rada započala debatu o vyvěšení vlajky Gymnázia Nad
Štolou
- Studentský parlament jednohlasně odhlasoval souhlas s použitím
stávajícího loga Gymnázia Nad Štolou pro jeho vlajku
- dále bylo rozhodnuto o využití druhého stožáru pro vyvěšení české
vlajky
- zástupkyně třídy K4A vznesly stížnost na nedostatek papírových utěrek
a mýdla na dámských záchodech
- k této stížnosti se připojily další zástupkyně ve Studentském
parlamentu
- Studentská rada shledala, že je třeba lépe kontrolovat stav mýdla
na záchodech a případně i řešit nedostatek utěrek
- jako možné řešení situace byla navržena instalace vysoušečů
rukou; Studentská rada se bude zabývat možností jejich instalace s
ohledem na finanční možnosti školy
- zástupci třídy T3B požádali o změnu rozložení mobilní verze webových
stránek; návrh byl zamítnut jako nekonstruktivní
- zástupci třídy T3B požádali o přesunutí laviček u bufetu v přízemí na
užitěčnější místo; návrh byl zamítnut z důvodu nedostatku vhodného
místa
- Studentská rada se dále snažila adresovat stížnosti ohledně kouře
stoupajícího do učeben kvůli kuřákům před školou, nebylo ovšem
nalezeno možné řešení, návrh se bude dále projednávat
- Studentská rada se s podporou Studentského parlamentu ostře
vyjádřila proti vyhazování studentů z jídelny při konzumaci vlastního

-

-

-

jídla a bude nyní pracovat na co nejrychlejším vyřešení tohoto
problému
Natálie Novotná (K4A) a Aneta Dušková (O8A) opustily schůzi
po projednání všech předložených návrhů se Studentský parlament obrátil
na ředitelku školy s otázkami a připomínkami
- ředitelka odsouhlasila na žádost členů Studentského parlamentu
požární cvičení
- Studentský parlament s ředitelkou diskutoval o vyloučení třetích
ročníků šestiletého a pátých ročníků osmiletého gymnázia z
projektových dnů a tímto problémem se bude dále zabývat a snažit se
hledat řešení vhodné pro všechny angažované strany
- byl řešen stav opravy techniky v učebně 417
- na dotaz bylo objasněno, kam proudí přebytkové výtěžky z akcí jako
vánoční trhy a Reduta
ředitelka dále prezentovala své návrhy:
- dojde k obnovení sportovních dní, které proběhnou v termínu maturit
- dobrovolníci, kteří mají zájem pomáhat s přípravou sportovních dní
nebo mají na toto téma připomínky se mají hlásit v kanceláři
zástupce ředitele
- ředitelka nabídla Studentskému parlamentu možnost besídky s
dobrovolníky pomáhajícími uprchlíkům příchozím do Evropy
- tato besídka má proběhnout 4.11.
- ředitelka požádala Studentský parlament dohledem nad korespondencí
studentů s africkými dětmi adoptovanými Gymnáziem Nad Štolou
- tímto byla předběžně pověřena Karla Kutláková (K4A)
- Studentský parlament se tímto bude zabývat i nadále
po vyčerpání všech témat k diskuzi byla schůze řádně ukončena
další schůze Studentského parlamentu se bude konat 18. listopadu od
13:45, opět v Aule školy

V Praze dne 14.10. sepsal Kryštof Fojtík, místopředseda Studentské rady.
Upravil Vojtěch Greger, předseda Studentské rady.

