Žákovský parlament Gymnázia Jiřího Ortena
Zápis z III. zasedání ve školním roce 2019/2020
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Boxovací pytel, jímž má být v blízké době dle požadavku studentů vybavena posilovna je již
na skladě.
Návrh, týkající se vložení každoročního focení tříd do rukou fotokroužku, který byl
předmětem minulého zasedání, byl předán vedení fotokroužku. Zástupci tříd byli
obeznámení, že s dosavadními fotografy nebyla uzavřena závazná smlouva a že fotokroužek
by neměl problém zhostit se focení tříd místo nich. V takovém případě by ale studentům byly
fotografie poskytovány pouze v digitální podobě. Uzavřeno rozhodnutím, že na některé
z budoucích zasedání bude přizván jeden z představitelů fotografického kroužku, který sdělí,
co by to obnášelo a s nímž parlament dospěje shody.
29. 11. a 30. 11. se koná den otevřených dveří. Do té doby musí být sestaven seznam zhruba
deseti zájemců o provázení (upřednostňováni žáci prvních ročníků); v sobotu 29. bude
zároveň probíhat volejbalová akce a průvodci budou mít v tento den jídlo a pití zdarma.
Ve čtvrtek 21. 11. se v rámci studentské iniciativy spojující žactvo s absolventy gymnázia koná
beseda s Janem Sextou o studiu na Filosofické fakultě UP. Jako další chystané téma v cyklu
„Absolventi přednáší“ je předem avizováno studium veterinárního lékařství.
Maturitním ročníkům se oznamuje, že během výuky seminárních předmětů proběhne
maturita nanečisto, jíž se mohou zúčastnit.
Představena brožura Dvořákova gymnázia a SOŠE, nesoucí název Průvodce prváka,
a navrženo sepsání podobného průvodce, shrnujícího různé základní informace o škole pro
lepší orientaci nově příchozích studentů. Debata o užitečnosti a digitální podobě, zástupci
tíhnou k přesvědčení, že by to byl příliš neosobní způsob integrace nových studentů.
Zopakován požadavek ze strany vedoucí školní jídelny, aby si studenti, kteří nemají
přihlášené obědy nebrali polévky; odkázání na školní řád.
V rámci zpětné vazby ke školní jídelně je vznesen požadavek o nošení sítěk na vlasy
kuchařkami; také prosba o zlepšení dochucování salátů a zároveň i zvětšení jejich porcí.
Faktická poznámka, týkající se studentů, kteří nevěší tašky na háčky před jídelnou. Bude třeba
vystavit ceduli, která by je k tomu přímo nabádala.
Dotaz ohledně uspořádání dalších tematických dnů projektu Hrdá škola, jakým byl například
Suit-Up Day; uzavřeno rozhodnutím, že kterýkoliv z projektů může být uspořádán, pakliže se
najde někdo z řad studentů, kdo se jej chopí, zorganizuje, zařídí propagaci na sociálních sítích
apod.
V neděli od 17. 11. se v 16:00 zahajuje na Palackého náměstí studentská akce, připomínající
30. výročí sametové revoluce a 80. výročí úmrtí Jana Opletala.
Pobídnutí k navštívení interaktivní výstavy Střípky revoluce, pořádané Festivalem svobody
a situované v horním patře mezi učebnou výtvarné výchovy a hudebnou.
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