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Žákovský parlament Gymnázia Jiřího Ortena 

 Zápis z II. zasedání ve školním roce 2019/2020 

 

• Připomenutí, že v nejbližší době bude hotova rekonstrukce tělocvičen. 
• Možnost vyzkoušet si maturitu nanečisto; poprosit zájemce ve třídách, aby se obraceli na 

p. Bartoníčka. 
• Foxconn nabízí projekt maturitních plesů. 
• Volné klíče ke kariérním testům povolání mohou být na zažádání poskytnuty studentům 

zejména druhých a třetích ročníků; cena klíče k jednomu testu je 150 Kč. 
• Škola se bude účastnit projektu participativního rozpočtu, v rámci kterého budou všichni 

studenti hlasovat pomocí platformy D21 a rozhodovat o návrhu, jak zvelebit školu (rozpočet 
20.000 Kč). Každá třída by měla přijít alespoň se dvěma nápady. Všechny nápady poté 
projdou parlamentem, který jejich počet omezí na 10–15 konečných projektů, ty budou pak 
finalizovány a předány k hlasování (to proběhne pravděpodobně začátkem příštího 
kalendářního roku). 

• Přednesení návrhu o obnovení školního časopisu, výzva k sehnání dalších zájemců, ochotných 
jej redigovat a přispívat články do rubrik. 

• Schválen návrh vstoupit do České středoškolská unie jakožto první kutnohorská samospráva, 
delegátem zvolen Petr Franc (C3B). 

• Ve čtvrtek 17. 10. se v 16:05 v rámci studentské iniciativy spojující žactvo s absolventy 
gymnázia koná beseda s Vojtěchem Charvátem o studiu na 3. lékařské fakultě UK. 

• Schváleno uspořádání třetího ročníku akce Suit-up den v rámci projektu Hrdá škola dne  
15. 10. – vytvoření plakátu a organizace akce se ujímá Petr Franc (C3B). 

• Přednesení návrhu, že by si fotokroužek vzal na starost školní focení tříd, skupin  
a pedagogického sboru; uzavřeno příslibem předání návrhu fotokroužku a zjištění, zdali byla 
uzavřena závazná smlouva se stávajícími fotografy, kteří každoroční focení doposud 
prováděli. 

• Avizovány připravované webové stránky Žákovského parlamentu, které budou přístupné 
z domovské stránky školy a budou přehledně shrnovat body jednání parlamentu a zejména 
věci, které mají zastupitelé sdělit svým třídám. 

• Zástupci třídy C3B navrhují reformu omluvného systému, v případě nenavýšení počtu dní 
osobního volna žádají alespoň o přepočet absence na hodiny namísto dní, příslib předání 
požadavku kantorskému sboru koordinátorem. 


