
Zápis ze schůze Parlamentu dne 15.11. 2022

Přítomní: 19 (16 tříd)

Program:

1) Dotazník týkající se hodnocení Scolarestu – informace o stavu

2) Chybějící zrcadla na dívčích toaletách v 1. patře – infromace o stavu

3) Studentské volby – návrh prof. Horáka

4) Charita – návrh prof. Grolla

5) Odpadkové koše na tříděný odpad

6) Dotazník týkající se zpětné vazby profesorům

7.30 byla předsedajícím zahájena schůze.

1) Dotazník týkající se hodnocení Scolarestu – informace o stavu

Určená skupina vyhodnotila dotazník a sepsala hlavní problémy týkající se stravování ve

školní jídelně. Tyto podněty budou předány panu řediteli, také jsou dostupné na odkaze

https://bit.ly/PreVyhodnoceniScolarest nebo QR kódu. Studentům bude posléze

představena verze i s konkrétními řešeními od Scolarestu.

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

→ návrh byl odhlasován

2) Chybějící zrcadla na dívčích toaletách v 1. patře – informace o stavu

Zástupci Parlamentu vzali na vědomí podmínky stanovené panem školním k přimontování

zrcadel – pokud bude na záchodech adekvátně uklizeno (nebudou rozbité radiátory

a počmárané dveře), je pan školník ochoten zrcadla přimontovat.

3) Studentské volby – návrh prof. Horáka

Pan profesor Horák seznámil přítomné studenty vyššího stupně s projektem studentských

voleb a požádal je o propagaci mezi spolužáky.

4) Charita – návrh prof. Grolla

https://bit.ly/PreVyhodnoceniScolarest


Na základě návrhu pana profesora Grolla ohledně uvolnění jistého finančního obnosu peněz

na charitu, kterou vyberou studenti, byla sestavena skupina odpovědná za zorganizování

výběru charity ve složení: Daniela Fábry, Emma Kedlická, Adam Novák

Pro: 19

Proti: 0

Zdržel se: 0

→ návrh byl odhlasován

5) Odpadkové koše na tříděný odpad

Bod byl odročen na další schůzi z důvodu absence navrhovatelky.

6) Dotazník týkající se zpětné vazby profesorům

Bod byl odročen z důvodu momentální neakutnosti projednání.

7.50 byla schůze ukončena.

Předsedal a pořídil zápis: Tomáš Vlasák

Zápis pořízen: 16.11. 2022

V případě dotazů neváhejte kontaktovat předsednictvo Parlamentu. Děkujeme.


