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

ZÁPIS z 8. jednání studentského parlamentu 

konaného dne 5. 12.  2018 

Přítomných:14   konzultující: 1   

Program jednání: 

a) Estraráda 

b) Ekologie 

c) Trička 

d) Běh na rozhlednu 

e) Problémy na záchodech 

f) Tabulka statistik a rekordů 

g) Nástěnka 

h) Další akce 

i) Nedostanečnost ve funkcích 

 

 

A) Estraráda – Vyzvali jsme zástupce třídy, aby informovali žáky o uskutečnění této akce. Snažili jsme 

se přijít na způsob, jak vylepšit sdílení souborů, které se estrarády týkají ( s flashdisky byly problémy). 

Na tento problém bylo navrhnuto vytvoření složky na OneDrive s názvem Estraráda a podsložky pro 

každou třídu zvlášť. Odevzdání matriálu do 17. prosince.  

B) Ekologie – Stále nebyla zařízena žádná opatření týkající se ekologie. Ponechává se tedy na příště. 

C) Trička (M. Čumpelík) – Nedojde-li k zaslání nového motivu triček, ponechá se motiv starý. 

Sponzor triček je p. J. Selnatovič, který má jediný požadavek týkající se jeho loga na tričkách. Tohoto 

se ovšem týkají dva problémy, které budeme řešit až při výrobě triček a v případě nadměrného zájmu. 

D) Běh na rozhlednu (M. Čumpelík) – M. Čumpelík navrhl výběr startovného na pokrytí nákladů a 

uložení do fondu parlamentu. Chceme kontaktovat B. Macháčkovou, či V. Prášilovou, které mají 

zkušenosti s charitativním během, o pomoc, či rady. Příspěvek by se mohl pohybovat v okolí 20-50KČ 

a byl by čistě dobrovolný. D. Dedecius upozornil, že na akci by měla být přítomna zdravotní služba a 

kontaktování SŽDC o trase závodu, která bude vést přes železniční kolej.  

E) Problémy na záchodech (D. Dedecius) -  D. Dedecius se zmínil o častém upozornění žáků nižšího 

gymnázia o nefunkčnosti dávkovače papírových utěrek. Další stížnosti se týkají nedostatku a malé 

velikosti košů. Toto ovšem bylo již předáno pedagogické radě a problém se již řeší. 

F) Tabulka statistik a rekordů (M. Tobiška) – M. Tobiška navrhl vyvěsit na chodbu tabuli statistik, 

sportovních rekordů atd. O. Kučera navrhl zveřejňovat i jiné statistiky, než sportovní. D. Damián chce 

zavést i statistiku poznámek, zameškaných hodin, či jiných negativních věci. Prý by to mohlo vést 

k zlepšení situace a motivovat studenty, aby se v tomto zlepšili. 

G) Nástěnka – Přestože byla zavedena funkce nástěnkáře již před měsícem, doposud se s problémem, 

týkajícím se nástěnky, nepohnulo. Na této nástěnce bychom chtěli umístit usnesení ze zasedání (jelikož 

zápisy jsou příliš dlouhé a proto tedy i nepraktické).  

H) Další akce – 18. 12. se bude konat Suitup day. Bude probíhat ve stejný den, jako ZMP prezentace.  

I) Nedostatečnost ve funkcích – Účast žáků z nižšího gymnázia je výrazně nízká, či žádná. Chceme 

proto toto více sledovat a zaměřit se na studenti, kteří nedochází na parlament. Dost studentů také neplní 

své funkce v parlamentu, proto je pro nás obtížnější splnění některých našich cílů. 

 

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

 

  

 

  


