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

ZÁPIS z jednání studentského parlamentu 
konaného dne 30. 1. 2019 

Přítomných: 12  Chybějících: 2  
Program jednání: 

1) volby v tercii 
2) výsledky jednání pedagogické rady ve věci přesunu ZMP do septimy 
3) nástěnka 
4) plnění dlouhodobých úkolů 
5) vyřízení průkazu ISIC ve škole 

 
1) volby v tercii – Volby v tercii již proběhly, byli zvoleni demokratickou cestou noví zástupci, 
kteří již byli přítomni tomuto zasedání. 
Závěr: potíže s volbami zástupců tercie do ŠP a jejich členství byly vyřízeny ustanovením no-
vých zástupců. 
2) Výsledky jednání pedagogické rady ve věci přesunu ZMP do septimy – ohlas vyučujících 
byl spíše kladný, nicméně stále zůstává potíží přechodný rok, který by byl velmi komplikovaný. 
Vyučujícím byl dán čas na rozmyšlení a zvážení celého návrhu. 
Závěr: další kroky budou provedeny po zjištění stanoviska sboru. 
3) Nástěnka – dalším bodem byl obsah nástěnky. Je třeba ji strukturovat informačně, nicméně 
doprovodit i fotografiemi z akcí parlamentu k oživení. Nutné ovšem je, aby byl vyvěšen seznam 
členů, program a datum následných zasedání a další stěžejní informace vč. zápisů z jednotli-
vých zasedání. 
4) Plnění dlouhodobých úkolů – dlouhodobé úkoly, které se již delší dobu kumulují, byly 
další součástí jednání. Jedná se o: 

• reálnost výměny tabulí v některých křídách (černé za bílé); 

• instalace zrcadel na chlapeckých toaletách; 

• instalace zámků u všech klosetů. 

Všechny tři úkoly byly uloženy Martinu T. (Sp) a Marku Č. (Sx), kteří musí záležitost vyřídit 
s vedením školy. 
5) Vyřízení průkazů ISIC ve škole – jednalo se pouze o sdělení týkající se vyřizování průkazů 
na slevy a zvýhodnění studentů po celé Evropě ISIC. Záležitost byla konzultována s pí prof. 
Flecknovou, která přislíbila, že při projednávání této služby se bude snažit, aby služba vyřízení 
průkazu byla poskytována školou a ve škole. 
Ve Frýdlantě dne 5. února 2019 
 

Zapsal: Matouš Balda 
 


