Zápis ze schůze Studentského parlamentu
18.11.2015
- Studentský parlament v čele s členy Studentské rady a hosty ze třídy S6A
-

-

-

-

poblahopřál prvnímu místopředsedovi Studentské rady, Kryštofu Fojtíkovi
(S6A) k jeho sedmnáctým narozeninám
ředitelka školy předložila Studentskému parlamentu své návrhy
- jako nepřímé pokračování besedy s dobrovolníky pomáhající
uprchlíkům bude do školy pozván expert na islám, aby objasnil náturu
uprchlíků a důvody, proč do Evropy nyní směřují
- na konci školního roku se bude konat zahradní slavnost, účast
studentů na organizaci této události bude vítána
po prezentaci svých návrhů opustila ředitelka jednání Studentského
parlamentu
Studentská rada následně prezentovala svou práci za poslední měsíc
- Studentské radě se podařilo vyjednat zapojení vyloučených ročníků do
projektových dní už od letošního jara
- projekt vyvěšení vlajky Gymnázia nad Štolou na stožár před školou
pokračuje
- vedení školy souhlasilo s nápadem více kontrolovat stav mýdla na
záchodech, diskuze o papírových utěrkách byla prozatím zastavena a
bude dál vedena v lednu z logistických důvodů
- Studentské radě se nepodařilo obhájit návrh studentů z 5S na
ukončení zákazu konzumace vlastního jídla ve školní jídelně
Kateřina Černá (S6B) předložila Studentskému parlamentu krátkou zprávu
o pokroku v projektu obnovení Štolních listů
členové Studentského parlamentu za 5S vznesli námitku proti
nevyřešenému problému s jídelnou
- po dlouhé a bouřlivé diskusi bylo jako další postup členům třídy 5S
navrženo sepsání petice a návrh nebyl dále řešen
členové Studentského parlamentu za 5S vznesli námitku proti dále
pokračujícímu kouření u školy, které způsobuje přítomnost kouře v jejich
třídě
- jako jediné možné řešení bylo vzneseno použití policie na nezletilé
kuřáky, toto se však nesetkalo s podporou mezi členy Rady ani
Parlamentu
- díky silné agitaci členů Studentského parlamentu za K4B vznikl návrh
na studentskou organizaci potírající kuřáctví ve škole
- předseda Studentské rady následně ustanovil Protikuřácký výbor
Studentského parlamentu, který má za účel odrazovat studenty od
kouření
- předsedou Protikuřáckého výboru byl jmenován Jakub Karský
(K4B)
- Protikuřácký výbor podá na každé schůzi zprávu o své činnosti

- diskuze o kuřáckém problému byla ukončena

- Karla Kutláková (K4A) vznesla námitku proti odebrání práva na Vánoční
-

trhy a besídku
- Studentská rada se tímto problémem bude v nejbližší době zabývat
Studentský parlament dále probíral nadcházející Vánoční trhy a jejich
organizaci
po probrání všech témat byla schůze Studentského parlamentu ukončena
předběžné datum další schůze je 9.12.

Zápis sepsal Vojtěch Greger, předseda Studentské rady

