
Zápis ze schůze Studenského pralamentu 

Gymnázia Christiana Dopplera 
 

Číslo zápisu: 1 

Datum: 9. 11. 2017 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Program: 

1. Projednání stanov Studentského parlamentu (dále již stanovy) 

2. Zvolení zástupce do ČSÚ 

3. Pamlsková vyhláška 

4. Stanovení četnosti a termínů schůzí 

 

1. Projednání návrhu stanov Studentského parlamentu 

Stanovy byly vytvořeny studentem Danielem Smíškem a vycházejí z oficiálního vzoru pro stanovy 

Studentského parlamentu. Dále byly představeny základní body stanov.  

V první řadě proběhlo hlasování o zapisovateli, kde byl jednohlasně zvolen Ivan Žižka a to poměrem 

16 hlasů pro, nikdo se nezdržel hlasování a 0 zástupců bylo proti. 

Byla vyvolána diskuze k tématu stanov. 

• Prvním tématem diskuze bylo snížení velikosti rady Studentského parlamentu (dále již 

rady) z pěti členů na čtyři. 

o Hlasováním bylo rozhodnuto o snížení velikosti rady na čtyři členy a to v poměru 

12 pro, 4 se zdrželi hlasování a 0 zástupců bylo proti 

• Druhou otázkou bylo zrušení funkce koordinátora ve stanovách.  

o Otázka byla prodiskutována a bylo odhlasováno zrušení této funkce poměrem 11 

pro, nikdo se nezdržel hlasování a 5 zástupců bylo proti.  

Stanovy nebyly zatím schváleny, jelikož budou zaslány zástupcům na důkladné prostudování, aby 

mohly být na další schůzi vzneseny připomínky, upraveny a schváleny. 

2. Zvolení zástupce do ČSÚ 

O post zástupce v České středoškolské únii měli zájem dva zástupci, Martin Kodada ze 3.C a 

Daniel Smíšek ze 6.M.  

o Hlasování dopadlo s nerozhodným výsledkem a to poměrem hlasů: 5 hlasů pro 

Martina Kodadu, 6 zástupců se zdrželo a 5 hlasů pro Daniela Smíška. 

o Vítězem se stal Martin Kodada po dohodě se svým sokem. 

3. Projednání pamlskové vyhlášky 

Martin Kodada pronesl připomínku k pamlskové vyhlášce a představil nám jeho projekt, jak tento 

problém řešit. Byla podnícena diskuze a připomínka byla prodiskutována zástupci. Martin Kodada 

vnesl žádost o pomoc s tímto projektem. 



4. Stanovení četnosti a termínu schůzí 

Předběžný termín schůzí byl stanoven ve čtvrtek 8. vyučovací hodinu. Četnost schůzí byla 

stanovena na frekvenci jedenkrát za měsíc. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ivan Žižka 


