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Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu 

Gymnázia Jiřího Ortena 
 

• V únoru s nejvyšší pravděpodoností proběhne beseda s právníkem Ing. Bezuškou; 
zajišťována Petrem Francem (C2B) 

 
• Návrh vznesen Josefem Králem (V8A) na přesunutí vypracovávání seminárních prací 

již do třetího ročníku vyššího gymnázia, ve čtvrtém ročníku se totiž dělají SCIO testy, 
přijímací zkoušky, certifikáty z cizích jazyků a studenti mají starosti týkající se 
vysokých škol, … nutno zvážit pedagogickou radou 

 
• Studentům byl předložen návrh o účasti na červnovém „studentském“ festivalu 

pořádaném pí. Dačickou, téma propojené s připomenutím let 39, 69 a 89, 
eventuálním místem konání jsou zahrady GASKu, nebo zahrada kláštera Voršilek 
(zatím nepotvrzeno) žádost o reprezentaci školy Dramaťákem, některou ze 
studentských kapel a dalšími, pravděpodobným završením festivalu bude Pekař, 
nebo Rybičky 48 (zatím nepotvrzeno) 

 
• Nutnost navýšení počtu polštářů v hudebně, někteří studenti již nízký počet polštářů 

řeší nošením polštářů vlastních 
 

• Pořízení matrace do herny; dosavadní řešení polštáři je nedostačující 
 

• Opětovný apel studentů na seřízení hodin napříč školními chodbami; stále přetrvávají 
až desetiminutové rozdíly 
 

• Zima a chlad ve škole především v ranních pondělích hodinách; 209 se nevytápí i ve 
zbytku týdne 
 

• Informování ohledně rekonstrukce: 
o Vyšší hlučnost při výměnách oken 
o Mohou nastávat změny v rozvrhu 
o Během maturit práce pozastaveny 
o Okna jídelny projdou rekonstrukcí během nadcházejících prázdnin 

 
• Problém s židlemi v jídelně, které se během sezení posouvají k zemi, Jan Bug (C2B) 

problém potvrdil, eventuální nahrazení 
 

• Iniciace Lukáše Kafky k viditelnému zapojení do projektu Zdravá školní jídelna, 
prodiskutováno s pí. vedoucí školní jídelny, vznešen návrh na častější ovoce a 
zeleninu, obměnu receptur ke zdravým pokrmům „na dvojce“, krájení salátu na větší 
kusy, náhradu kyselé okurky jinými vhodnějšími přílohami u určitých pokrmů 
 

• Pí. Zuchová prezentovala svou vizi o pořízení „salátového pultu“, neustálým 
problémem jsou ale neplatící studenti 


