
 
 

Usnesení 

schůze studentského parlamentu gymnázia Christiana Dopplera 

konané 7. 10. 2022 v Praze 

 
První schůze studentského parlamentu gymnázia Christiana Dopplera (dále jen GCHD) pro školní rok 2022/23 

konaná za účasti 17 zvolených členů s hlasem rozhodujícím, tj. 85% z celkového počtu 20 pozvaných přijala ve 

smyslu svého jednání následující závěry: 
 
 

I. Zvolila 
a) Radu studentského parlamentu ve složení  

• Předseda – Prokop Smetana 

• Místopředseda – Jakub Voska 

• Řadový člen rady – Patricie Bejčková  

• Řadový člen rady – Tomáš Suchánek 

 

II. Usnáší se na následujícím: 

a) Upustit od otázky, zdali je možno vyměnit zvonění za předem neurčenou písničku. A to výsledkem 

- Pro: 10  

- Proti:  4 

- Zdrželo se: 3 

b) Jednat s vedením školy prostřednictvím rady studentského parlamentu o umístění automatů s jídlem 

na území školy a to výhradně v souladu s vyhláškou č. 282/2016 Sb. Ministerstva školství. 

Výsledkem: 

- Pro: 15 

- Proti: 0 

- Zdrželo se: 2 

c) Jednat s vedením školy prostřednictvím rady studentského parlamentu o možnosti výměny QR kódů 

za, dle doprovodné debaty, praktičtější řešení čip nebo ISIC. Výsledkem: 

- Pro: 14 

- Proti: 1 

- Zdrželo se: 2 

d) Jednat s vedením školy prostřednictvím rady studentského parlamentu o zlepšení podmínek na 

toaletách a to včetně častějšího doplňování papírových utěrek a dodání dveří do prvního patra na 

pánské toalety. Výsledkem: 

- Pro: 13 

- Proti: 0 

- Zdrželo se: 1 

e) Iniciovat, na základě zkušeností členů parlamentu, znovuobnovení nepravidelných schůzek 

s ředitelkou pro edukativní účely a poskytnutí možnosti nahlédnout do systému fungování školy. 

Výsledkem: 

- Pro: 16 

- Proti: 0 

- Zdrželo se: 1 

III. Ukládá 

a) Zástupcům tříd 

1. Seznámit se závěry první schůze studentského parlamentu za školní rok 2022/2023 své spolužáky 

b) Předsedovi  

1. Zodpovědně přistupovat k výkonu své funkce 

2.  Jednat o výše usnesených tématech s vedením školy 

3. Svolat nadcházející schůzi na základě početných podnětů od členů studentského parlamentu a 



rovněž v případě pokroku v řešení u výše uvedených témat  

c) Místopředsedovi 

1. Zastupovat pozici předsedy v případě jeho neschopnosti  

d) Členům rady 

1. Aktivně se zapojovat do práce rady studentského parlamentu, včetně vyjednávání s vedením školy 

IV. Doporučuje 

a) Předsedovi a Radě informovat o průběhu jednání první schůze studentského parlamentu za školní rok 

2022/2023 prostřednictvím internetových stránek GCHD 

b) Předsedovi informovat členy studentského parlamentu o probíhajícím vyjednávání s vedením školy 

 

 

 

 

 

 

 V Praze 8. 10. 2022   

 Předseda: Smetana Prokop  

 


