Zápis 5. schůze Studentského parlamentu
Bylo přítomno 26 ze 60 možných účastníků

1. Informace
A. Proběhla další anketa ohledně stravy, výsledky budou zveřejněny na nástěnce SP
B.

Na žádost jednoho z učitelů budou vylepeny rozvrhy učitelů na kabinety, kde dosud chybí

C.

VHS v dějepise by mělo být převedeno na CD nebo flešku

D. V pátek 15. 3. se bude konat stávka za boj s klimatem
E.

Příští rok bude možnost nakoupit lístky na maturitní ples on-line

F.

Podlaha v tělocvičně je dle našich informací vytírána pravidelně. Podnětem stížnosti na
minulé schůzi mohla tedy být špatná kvalita provedeného vytření.

3. Předání formulářů pro objednávání mikin
Předání vyplněných formulářů proběhne v pátek 15. 3. o velké přestávce. Zároveň proběhlo v úterý
5. 3. objednávání v přízemí pro ty, kteří neměli možnost objednání mikiny u svého předsedy.
Objednávání u učitelů stále probíhá.

4. Volná diskuse
Velká stížnost Kryštofa Doubka z K5A. Dotyčný člověk si stěžoval na špatnou morálku během schůzí
SP. Důsledkem toho je, dle stížnosti, hlavně to, že lidé v zadních řadách neslyší, co se projednává.
Další bod stížnosti mířil ke způsobu debat na schůzích. Opět autor stížnosti poukazoval na to, že při
debatách nízkého počtu lidí (např. 2 nebo 3) neslyší všichni zúčastnění vše, o čem se mluví, protože
mluví.
Odpůrci stížnosti jsou názoru, že účast na schůzích je dobrovolná, dobrá morálka by tedy měla být
samozřejmostí, také je od některých zbytečné sedat si do zadních řad, když střed zůstává volný.
Stížnost vyvolala poměrně dlouhou diskusi i ohledně zcela jiných věcí.
Zazněla stížnost na židle v 5. patře, kterými by měla být postupně vybavena celá škola.
Další stížnost mířila na neúčast paní ředitelky na schůzích. Většina otázek bývá často směřována
právě na ni.
Padl návrh na pořízení dávkovačů toaletního papíru do každé kabinky na pánských záchodech, kde
papír často schází.
Na základě další stížnosti se ustanovilo, že 10 dní před konáním schůze bude na nástěnku SP vyvěšen
plán schůze.

5. Příští schůze se bude konat 10. 4. 2019

