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

ZÁPIS z jednání studentského parlamentu 
konaného dne 23. 1. 2019 

Přítomných: 14/16 Chybějících: 2/16  
Program jednání: 

1) Návrh posunutí ZMP do septimy 
2) Odstoupení z funkce zástupců tercie  

 
1) Návrh posunutí ZMP do septimy – Prvním bodem programu bylo posunutí závěrečné ma-
turitní práce („ZMP“) do septimy. Po diskuzi byly formulovány tyto požadavky ke změně: 

• posunout zadání o rok – do sexty květen;  

• posunout o půl roku termín pro realizaci – odevzdání zjištěné ZMP v oktávě v listopadu; 

• vše grafické v oktávě v rámci IVT zůstává stejné - prezentace ZMP v prosinci, tvorba 
webových stráne následně jako forma prezentace výsledků ZMP; 

• v IVT zachovat současnou strukturu, změny se týkají zadání, zpracování a dokončení 
realizace samotné ZMP (výzkum, odevzdání vázané práce atd.). 

Hlavní výhodou posunu práce by mělo být kvalitnější provedení práce díky zasazení vypraco-
vání do období, v němž je menší množství žákovských povinností, tj. sexta/septima. První tří-
dou, které by se dotkly tyto změny, by byla oktáva maturující v r. 2021 (letošní sexta). Oktáva 
2020 (letos septima) nebude změnami ještě dotčena a práci bude nucena vypracovat v průběhu 
septimy/oktávy podle běžných zvyklostí. 
Následně bylo provedeno hlasování o tom, zda ŠP bude prosazovat tuto změnu: 
Přítomných: 10/16 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
Závěr: Návrh na prosazení posunutí ZMP do oktávy před sborem a vedením byl přijat. D. 
Dedecius (O) přislíbil vypracování dokumentu seznamujícího vyučující GF s navrhovanou 
změnou ještě před pedagogickou pololetní radou, na níž by mělo být toto téma diskutováno. 
2) Odstoupení z funkce zástupců tercie – Zástupci tercie, tj. Barbora Voňková a Marek Čáp, 
ŠP na konci zasedání oznámili, že končí svou činnost v této žákovské organizaci. Svou rezig-
naci zdůvodnili skutečností, že práce v ŠP je nenaplňuje a nebyli pro ni ani vybráni na základě 
svého rozhodnutí. Byli upozorněni na vyvstalou skutečnost – ztrátu hlasovacích práv do doby 
zvolení nových zástupců – toto vzali na vědomí. Konzultující p. prof. Lengál a předseda ŠP M. 
Tobiška se usnesli, že budou nové volby zástupců, najdou-li se zájemci, konzultoval v tercii a 
rovněž i s jejich třídním učitel p. prof. Schleiderem. 
Závěr: Počínaje 23. lednem t. r. není obsazeno ani jedno místo zástupců tercie. Členové ŠP 
vzali na vědomí tuto skutečnost a v nejbližší možné době se vybraní zástupci vynasnaží tuto 
situaci vyřešit. 
Ve Frýdlantu dne 5. únoru 2019 

Zapsal: Matouš Balda 
  
 


