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Žákovský parlament Gymnázia Jiřího Ortena 

 Zápis z I. zasedání ve školním roce 2019/2020 

 

• Předsedou Žákovského parlamentu se stává Petr Franc (C3B), jenž mandátu nabývá z vůle 
všech přítomných zastupitelů tříd. 

 
• Místopředsedkyní a místopředsedou se stávají Irena Coufalová (V7A) a Prokop  

Němeček (C2B). 
• Zástupcům jsou sděleny zásady parlamentu spolu s představou o jeho komunikaci s vedením 

školy. 
• Zástupci jsou srozuměni s tím, že na veřejná zasedání Žákovského parlamentu budou nyní 

docházet studenti, kteří mají na starost školní Instagram, aby tak byla usnadněna komunikace 
a efektivnost například v případě, že si bude parlament přát publikovat příspěvek na 
sociálních sítích. (předem avizováno Petrem Francem) 

• Připomenutí neutuchajících snah Žákovského parlamentu shánět lidi, kteří by byli ochotní 
přednášet o zajímavých a přínosných tématech. Parlamentární zastupitelstvo by mělo 
požádat studenty ve svých třídách, aby přispěli svými návrhy na možné „besedáře“. Zároveň 
se pokusí uspořádat alespoň jednu takovouto besedu každý měsíc. 
[seznam osob, ochotných v naší škole vystoupit vede Prokop Němeček (C2B)] 

• Petr Franc (C3B) a Kateřina Králiková (C2A) se stávají vyslanci gymnázia a budou jej 
reprezentovat v městském projektu, sdružujícím kutnohorské školy. 

• Opakovaná prosba o snahu ze strany žactva zachovat prostory školy. 
o Apel na studenty, jenž svévolně poničili čerstvě zrekonstruované třídy, které tak 

musely být znovu vymalovány pouhé dva týdny po dokončení prací. 
o Upomenutí, že lámání židlí a podobné úmyslné přivození úhony školnímu majetku je 

trestáno v případě přistižení. 
• Diskuze o možnosti čar na parkovišti. 

o Uzavřeno faktickou poznámkou, že namalování čar a rozdělení prostoru na parkovací 
místa by snížilo počet možných zaparkovaných aut. 

• Během roku dojde k uzavírání některých učeben v důsledku rekonstrukce. 
• Po dokončení prací by zahrada měla být nově osazena rostlinami a zároveň by se v ní měla 

pořádat celá řada letních sportů. (např. badminton) 
• Škola má stále volné klíče k testům karierního dotazníku, který napomáhá zájemcům volit své 

budoucí profese. (150 Kč za jeden test) 
 
 


