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Žákovský parlament Gymnázia Jiřího Ortena 

 Zápis z VI. zasedání ve školním roce 2019/2020 

*zasedání probíhalo v přítomnosti inspekce 
 

• Znovu se připomíná, že studenti do konce června mají možnost využít volných klíčů ke 
kariernímu dotazníku. Nyní jsou již klíče zadarmo. Zájemci se mají hlásit u pana Bartoníčka. 

• Oznámení o zapojení Žákovského parlamentu do ,,Rozjeď svoji samosprávu”, školení 
pořádaného Českou středoškolskou unií. V rámci něj se studenti škol s dlouhodobě 
fungujícími studentskými samosprávami seznámí a předají své know-how začínajícím 
žákovským radám, parlamentům atd. Předsedou P. Francem byli na tuto akci delegováni 
následující studenti za účelem reprezentovat školní samosprávu gymnázia a sdílet své 
zkušenosti s ostatními školami: Vojtěch Höffner (V7A), Vojtěch Zvolský (V6A)  
& Matěj Železný (C1B) 

• Vytvoření skupiny zástupců, kteří budou omluveni z hodin (nezapočtenou absencí) a budou 
procházet školní bufety v bezprostřední blízkosti v zájmu průzkumu nabídky a kvality, aby na 
základě jejich zjištění mohla škola najmout co možná nejlepší bufet. 

• Zpětná vazba z druhého jednání Rady školních parlamentů Kutné Hory. 
o Byly prezentovány projekty ZŠ, následně SŠ. Prezentující vždy nejprve představili 

malý projekt v hodnotě 50 000 Kč, následoval či následovaly projekty velké 
v hodnotě 100 000 Kč. 

o Gymnázium Jiřího Ortena zde bylo reprezentováno Kateřinou Králikovou, Petrem 
Francem a Prokopem Němečkem a představilo projekt obnovení kutnohorského 
Majálesu a zavedení letního kina. 

o Následovala debata o vnitřní struktuře Rady, po které se přítomní žáci shodli na 
zrušení systému střídajících se předsedajících a místo něj zavedli stálý post předsedy 
a místopředsedy. V závěru tohoto setkání byl předsedou Rady školních parlamentů 
Kutné Hory zvolen Petr Franc a místopředsedkyní Karolína Vilímová ze ZŠ Žižkov. 

• Uskuteční se další beseda z cyklu „Absolventi přednáší”, tentokrát na téma studium 
pedagogické a filosofické fakulty. Beseda se bude konat v pátek 6. 3. od 14:00 ve sborovně. 

• Návrh parlamentu na znovuzavedení semináře českého jazyka byl prosazen u předsedů 
předmětových komisí. Mimo českého jazyka je v nabídce nyní obsažen také seminář 
biochemie. 

• Datum školního focení bylo stanoveno na 29. 5. Je navázáno na debatu o sehnání nového 
fotografa/nových fotografů. 

o Vojtěch Höffner se nezávazně poptá známostí ze školy v Poděbradech 
o Petr Franc se nezávazně poptá studentů soukromé školy v Kolíně. 

• V7A žádá o závěsy ke sprchám, následuje debata o hygienických prostředcích a mýdlu. 
Ručníky jsou problematické kvůli hygieně. Žádost o dávkovače desinfekce vzhledem k 
propuknutí nákazy COVID-19 

• Opětovné prosba, aby se studenti přezouvali. 
• Informování o úspěšném průběhu pilotního projektu školního participativního rozpočtu (PB) 

institutu H21. nejvíce hlasů získal školní merch (195 hlasů), na druhém místě se umístil návrh 
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na vybavení prostorů školy sedacími pytli (186 hlasů). Oba vítězné projekty budou 
uskutečněny.  

• Diskuze o možnostech vytvoření školního merche a o možných dodavatelích. Všeobecná 
shoda, že grafický návrh by měl vzejít z řad studentů (výzvu studentů k jeho zhotovení zajistí 
školní Instagram) a následně by tento návrh měl být upraven a přenesen na oblečením 
placeným grafikem. Bude založena pracovní skupina, která by měla mít první návrh hotový do 
konce dubna. 

• Diskuze o projektu, který v hlasování školního PB skončil na třetím místě (s 97 hlasy), a sice o 
tzv. Chytré zdi.  

• Poznámka ze strany C1B týkající se WiFi připojení; učebna č. 217 nemá 5G; požadavek o 
zajištění pokrytí sítí. 

• Informování o stavu školního časopisu OrTo jeho redakcí. První číslo je téměř hotové, stále je 
však nedostatek ilustrací. 

• Diskuze o možnosti zorganizování obdobného projektu, jako byl „Přes bariéry s policií”; v 
rámci něj by si žáci pod vedením instruktorů Školního policejního střediska mohli vyzkoušet 
testy fyzické způsobilosti potřebné k přijetí k policii. 

• Diskuze o možnosti uspořádání kurzu sebeobrany pro ženy, v jehož závěru by studentky 
obdržely pepřové spreje zdarma. 

• Na dveřích nedávno obnovených veřejných toalet se vyskytují první graffiti. Debata o 
možném řešení, výzva parlamentu k identifikaci autora. 

• Zasedání je završeno skupinovou fotkou, která by měla být použita do ročenky a také do 
projektu Pátek samospráv, který pořádá ČSU. 
 


