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Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu 

Gymnázia Jiřího Ortena 
 

• Studentské žádosti vyslyšeny na pedagogické radě – dle novelizace je možné 
odevzdávat seminární práci již ve třetím ročníku vyššího gymnázia 

• Nové gauče v herně, díky daru rodičů studentky z V5A 
• Vyplatí se automat na ovocné nápoje ve studovně? 
• Město Kutná Hora by chtělo studenty pro jednání s radnicí ohledně zlepšení města i 

pro mladé lidi (nejlépe žáci kvarty, kvinty, prváku)  
• Problematika jménem „Poslední zvonění“ 

o Omezení užívání voňavek, mastných rtěnek, … 
o Zákaz ničení, popisování školního majetku 
o Přísný zákaz dobývání se do školy skrze zahradu, postranní vchody, … 
o Pro maturanty platí zákaz skákání do vozovky, zvýšená opatrnost před 

začínajícími řidiči 
• Apelování na účastnění se Community services – humanitární akce z řad studentů 

(útulky, dětské domovy, domovy pro důchodce, …) jen mimo dobu vyučování 
• 4. 5. proběhne Férová snídaně – (fairtrade – férové přerozdělování zisku pro proces 

výroby produktů), k dispozici budou i produkty z domácí tvorby (másla, medy, 
pečivo, …) šíření povědomí o místní produkci 

• Poničené záchody – nutnost okamžitého nahlašování vandalismů (oceněna pohotová 
reakce LK, C4B) v zájmu předcházení vzniku následovatelů obdobných zhoubných 
činů 

• 6. června – Mentální anorexie pro nižší gymnázium (beseda) 
• Přemalování nezdařilých velevýtvorů na zdech v učebnách – formou studentské 

brigády, potřeby financovány školou, možná přispěje i NF  
• Turnaj ve fotbálku – iniciace V6A 
• 30. 4. – ředitelské volno 
• C1B – boxovací pytle v posilovně, možnost stacionárního boxovacího pytle jakožto 

alternativa pro pomůcku, která by se tam musela věčně zavěšovat (euroobal součástí 
setu) 

• V3A by ráda polštáře do hudebny, ale polštáře jsou uschované, jelikož se ztrácely 
• Apel na přezouvání, a to i přes to, že přezůvky neladí s barvou kůže pásku 
• Čínská hudebně pěvecká akce – kolaborování s čínskou partnerskou školou přihlášky 

u p. Licka – 26. 5. 
• Setkání maturantů se současnými třeťáky, druháky v čele se 

Simonou Havlovicovou, V8A 
• Prázdninový pobyt v Číně, asi pro 4 lidi do 18 let, platí se jen letenka (zhruba 30 tisíc) 

 
 
 


