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• Losování účastníků podzimního výměnného pobytu v Číně v důsledku více než 
dvojnásobného převisu. 

• Je dodrženo lednové datum sdělení verdiktu ohledně sepsání brožury, která by byla 
inspirována Průvodcem prváka Dvořákova gymnázia a SOŠE, jak již bylo avizováno na III. 
zasedání. Jelikož mezi studenty o sepsání brožury veliký zájem nebyl a studenti, kteří by byli 
za brožuru odpovědní jsou zároveň členi redakce připravovaného časopisu, rozhodují se žáci 
toto břímě nepřijmout. Nicméně, v novém časopisu bude vytvořena rubrika pro nově příchozí 
studenty, která tuto tematiku zahrne. 

• Návrh C3B o uspořádání sbírky na pomoc požáry sužované Austrálii. Je třeba najít někoho 
z řad žáků, kdo by si tento projekt mohl vzít na starost. 

• Poslední čtvrtek před pololetními prázdninami by se mělo hlasovat ohledně projektů, které 
byly odevzdány k finalizaci na IV. zasedání parlamentu. 

• Zodpovězení otázky z předchozího zasedání ohledně možnosti uplatnění platebních karet 
v bufetu. Vzhledem k provizi odcházející bance z transakcí se osoba zodpovídající za školní 
bufet rozhodla platby kartou nezavádět. 

• Zpětná vazba zástupcům parlamentu z republikového sněmu České středoškolské unie, do 
které Žákovský parlament GJO vstoupil jakožto první kutnohorská samospráva volbou Petra 
France delegátem. 

• Otevřená debata ohledně sítěk na vlasy ve školní jídelně a hygienického doporučení nošení 
pokrývek hlavy.  

• Otevření debaty, týkající se psychologie jakožto samostatného maturitního předmětu. 
• Vedení fotografického kroužku bylo pozváno a promlouvá ohledně možnosti zhoštění se 

každoročního focení tříd. V důsledku časového vytížení a problematiky placení studentů za 
pořizování a úpravu fotografií tuto činnost odmítá. I tak zde existuje možnost pro třídy, jež 
budou mít zájem o originální fotografie, jelikož mohou říci někomu z členů fotokroužku a 
nechat se vyfotit mimo vyučování. 

• Diskuze o alternativních způsobech výkonu každoročního focení tříd. Navrženi například 
soukromí fotografové nebo studenti uměleckých škol, kteří by tak získávali fotografické 
zkušenosti v rámci meziškolní spolupráce. Zástupci tříd jsou vyzváni k tomu, aby se pokusili 
někoho takového sehnat. 

• Žádost ze strany C3B o oslovení předsedů předmětových komisí ve věci obnovení semináře 
českého jazyka a jeho znovuuvedení do nabídky seminářů. 

• Prosba V8A o výpomoc na maturitním plese 25. 1. Je třeba sehnat dva lidi, kteří by na plese u 
vstupu prodávali zbylé lístky a vydávali rezervace a dva lidi, kteří by byli u hry o ceny 
(tombola). Za pomoc nabízí vstup na ples zdarma a k tomu ještě 200 Kč na osobu. 

• Připomenutí, že Rada školních parlamentů KH bude vybírat pomocí participativního hlasování 
dva projekty ke zlepšení městského prostředí (rozpočty 100.000 Kč a 50.000 Kč), studenti 
jsou vyzváni, aby do 15. 2. předložili návrhy. 


