
 

 
 

 

Žákovský parlament Gymnázia Jiřího Ortena 

I. zasedání ve školním roce 2022/23 

16. 9. 2022 

 
 Proběhla volba předsednictva: 

o Předsedkyní se stala Julie Krejčová 

o Prvním místopředsedou se stal Tomáš Pospíšil 

o Druhým místopředsedou se stal Tomáš Karásek 

 

 Předsednictvo si za tajemníka vybralo Nelu Machkovou 

 

 Školní časopis bude letos bez témat, redakce si chce vytvořit vlastní Instagramový 

profil a najít si nové členy. 

 

 

 Žáci mají možnost být přidáni do jakékoliv skupiny na Moodle jako host. Stačí požádat 
vyučujícího. 

 

 Třídní zástupci mají zjistit zájem o přednášku o zdravém životním stylu, spánku a 
sportu. Besed by se mohli účastnit i žáci z Církevního gymnázia 
 

 Ročenky mají zpoždění, měly by přijít v pondělí 19. 9. 2022 
 

 Ve škole by se mohla konat mezitřídní sportovní liga i pro dívky. Je potřeba zjistit a 
zájem a dohodnout se na disciplíně.  
 

 Ze ŽP budou chodit tři zástupci na městskou radu. 
 

 V lednu se budou konat na škole studentské volby (zajistí Nela M.). 
 

 Přes NF se dokoupí CD k Xboxu (list her sestaví Tomáš K.). 
 

 Eduzměna dává peníze na komunitní vzdělávaní, proto je důležité promyslet, co kdo 
chce.  Na zasedání ŠP by měla někdy přijít paní z tohoto projektu (domlouvá to 
Vojtěch Vavřina) 
 



 

16. 9. 2022   Tomáš Karásek 

 Forbes nabízí naší škole 30 míst na přednášce Třicet pod třicet. Je potřeba vybrat 
žáky, pro které by to bylo přínosem. 
 

 Zástupci ŽP v ČSU budou Karolína Vilímová  a Nela Machková. 
 

 Třídní zástupci se mají poptat, zdali je někdo, kdo by mohl přijít na besedu. 
 

 Obnoví se besedy Taky mezi námi – přednáška a diskuze s hosty, kteří patří v ČR do 
menšin.  
 

o Konat se budou v pátek v 14:00 většinou jednou za měsíc 
o první téma - jak se žije mladým duchovním v ČR 
o druhé téma - jak se žije v ČR lidem s majetkem, o který je komunisti 

připravily 
o třetí - jak se žije syřanům v ČR 
o je potřeba přijít s novými tématy 

 

 Vedení školy chce rozšířit Klub osobností o paní Bartošovou 
 

 Měla by se konat beseda s Taiwanským neoficiálním velvyslancem 
 

 Výměnný pobyt s Taiwanem se neuskuteční kvůli karanténám. 
 

 Turnaj ve stolním fotbálku byl pro nezájem zamítnut. 
 

 Škola nabízí pět míst pro elektrokroužek, který by se konal střídavě na gymnáziu a 
střední průmyslové škole ve čtvrtky od 14:10. První bude 6. 10. 2022. 
 

 Zpropagovat dnešní besedu pro zájemce o studium medicíny. 
 

 Budou se konat přednášky na společností probíraná témata s odborníky. Vytvoří se 
tým žáku, kteří budou o těchto tématech dále mluvit na základních školách. První 
přednáška se bude týkat zadržování vody v krajině a pozvání na ni přijal pozvání pan 
profesor Jánský.  
 

 Vedení školy chce s žáky prodiskutovat nová vizi školy. Do příštího zasedání zástupci 
zjistí, kde by žáci chtěli vidět školu během 10 let. 
 

 Je zájem o pořádání plesu pro absolventy GJO (konání někdy v dubnu). 
 


