
 
Studentský parlament Gymnázia Frýdlant v Čechách; školní rok 2018/19 

ZÁPIS z 9. jednání studentského parlamentu 

konaného dne 12. 12. 2018 

Přítomných: 13    konzultující: 1   

Program jednání: 

a) Suit up day  

b) Trička 

c) Ježíškova vnoučata 

d) Akademie 

e) Běh na rozhlednu 

f) Docházka členů parlamentu 

 

a) Suit up day – Suit up day se tedy bude konat 18. 12. (úterý). Abychom o akci informovali celou 

školu, chceme během nadcházejících dnů vyrobit plakáty,  vytvořit příspěvek na facebooku, či případně 

použít školní rozhlas. Informace, či později fotky, bychom rádi zaslali p. Hlávkovi, který spravuje školní 

web. Každou třídu chceme vyfotit a publikovat fotky. Přemýšlíme, kde se bude focení odehrávat. Za 

normálních situací se fotíme před školou, ovšem sníh by mohl nadělat mokro ve škole a ne každému by 

se chtělo vycházet jen v šatech atp. před budovu. Navrhli jsme tedy schody.  

b) Trička – Jelikož se neobjevil nový motiv triček – rozhodli jsme se zachovat starý. M. Čumpelík zjistí 

dostupnost starého motivu. M. Tobiška poslal email ČT, čeká na zpětnou vazbu a odpověď. Tím by 

mohl zjistit funkčnost jeho emailu či případných chyb.  

C) Ježíškova vnoučata – Chceme kontakovat lidi z domova důchodců, a to nejlépe z našeho okolí, a 

pokusit se plnit jim jejich vánoční přání. M. Balda se nabídl, že zjistí informace a pokusí se kontaktovat 

nějaký z domovů a případně s nimi navázat kontakt. Chceme tento projekt propagovat ve třídách a 

případné zájemce a dobrovolníky zapojit do našeho projektu. Napadlo nás využít akademie a vložit sem 

krabičku pro dobrovolnou pomoc na dárek. Moderátoři by to oznámili publiku a vysvětlili jim čeho se 

projekt týká a proč investovat. 

D) Akademie – Byli jsme důrazně požádání p. Špidlou o vzkázání nefunkčnosti sdílení v našich třídách 

a požádat je o poslání materiálů p. Špidlovi, či p. Hlávkovi. Ž. Husáková zajistí vypůjčení si fotoaparátu 

(nejlépe od p. Schleidera).  

E) Běh na rozhlednu – Na dalším zasedání bychom rádi stanovili trať, abychom mohli co nejdříve 

kontaktovat majitele pozemku a vyžádat si od nich povolení. Předběžné datum této akce jsme stanovili 

na 6. Dubna. Chceme tento běh pojmenovat jako Velikonoční běh a přidat tak běhu trochu „příběhu“.  

F) Docházka členů parlamentu – Od nového roku bychom rádi zavedli tabulku v Excelu týkající se 

absence členů v parlamentu. Jejich nepřítomnost by mohla později vést k problémům s hlasováním, či 

by jejich místo mohli nahradit studenti, kteří by se této roli věnovali lépe. 

 

Shrnutí: 

Vyřídit chybu o sdílení 

Vyřešit problém s nástěnkou 

Kontaktovat domovy pro seniory 

Zajistit Ekologii 

Realizovat blíže rozhlednu 

Vytvořit plakát pro Suit up day 

 

 

 

 

 

14. 12. 2018 Nové Město pod Smrkem    Napsala: Žofie Husáková, zapisovatel 



 

 

 

 

 

 

 

  


