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Zápis ze zasedaní Žákovského parlamentu 

Gymnázia Jiřího Ortena 

• Test volby povolání je do června zlevněn a s finanční podporou Nadačního fondu 
odpovídá 150 Kč na osobu	

• Pilotní projekt – přednášky v angličtině (konverzace, matematika, programování) 
o Rekapitulace principu workshopu, který se bude pořádat ve dnech 28. – 30. 5. 
o Shrnutí dosavadního zajišťování přednášek anglického lektora 	
o rekapitulace dosavadního zajišťování účasti studentů, kterého se jali 																					

Petr Franc, C2B a Simona Havlovicová, V8A	
o Apel na studenty ohledně sehnání více zájemců, jejichž minimální počet byl 

stanoven na 20; bude-li to nutné, pozvat i širší veřejnost (studenty ostatních 
škol atp.) – zájemci ať se hlásí u pana Bartoníčka	

• Ujištění, že jsou podnikány kroky k vyhovění žádosti studentů C1B o vybavení 
posilovny stacionárním boxovacím pytlem 

• Delegáty z prvních ročníků/kvarty/kvinty pro reprezentaci školy na městské radnici je 
třeba sehnat do začátku června  
(mezi zájemce se řadí Jiří Gač, C1B a Lucie Kopelentová, V5A) 

• Upozornění ze strany V4A ohledně nevyžádaných reklam a přesměrovávání 
z webových stránek školy 

• Upozornění ze strany V4A na dopravní neduh a hrozby před budovou školy – 
navrhování řešení, otázka přechodu pro chodce – návrhy by se vznášely 
prostřednictvím delegátů na městě, nebo se řešily možným pozváním zastupitele 
města Kutná Hora na zasedání Žákovského parlamentu 

• Diskuze ve věci nového školního instagramového účtu – po odchodu stávající 
správkyně je třeba, aby se jej chopil někdo, kdo bude schopen neustále přidávat 
příspěvky – zájem jeví Božena Kovalyshyn, C2A 

• Připomenutí potřeby shánět lidi, kteří jsou ochotni vést besedy a přednášky pro 
rozvoj znalostí a širší rozhled při volbě kariéry 

• Připomenutí, že diskuze maturantů se třetími ročníky a septimou ohledně příkoří 
čtvrtého ročníku se bude konat ve středu 29. 5. pátou vyučovací hodinu v hudebně 

• 16. 6. – Studentský festival 
• Community service – dobrovolná humanitární služba studentů – opětovné 

připomenutí akce žákům, z nichž již někteří ohlásili skutek, který se jejich třída 
rozhodla v rámci akce vykonat: V4A – divadelní hra, C1B – úklid lesa, C2A – 
masopustní průvod 	

• 22. 5. bude blokovaná aula a tělocvična v důsledku nácviku na sportovně hudební 
akci českočínského přátelství s čínskou partnerskou školou Wenlan Middle School; 
akce samotná se odehraje 24. 5. 	

 


