
Zápis ze schůze SPGT ze dne 11. 2. 2020 

Zastoupeny byly třídy: Ki, Sx, Sp, 3.B, Ok, 4.A 

Program Zasedání: 

1. Schválení programu schůze 

2. Informace o průběhu soutěže o Logo SPGT 

3. Informace o průběhu vývoje webu SPGT 

4. Ctibor informuje o schůzce s ředitelkou. 

5. Neočíslované odrážky jsou diskutovaná témata mimo původní rozsah programu. 

Zápis: 

• Zasedání nebylo usnášeníschopné. 

1. Schválení programu schůze neproběhlo, proběhla ale krátká diskuse. 

2. Informace o průběhu soutěže o Logo SPGT 

o Pořád máme jen jeden návrh. 

o Chce to připomenout soutěž ve třídách. 

o Hodně lidí to chce dělat o prázdninách. 

3. Informace o průběhu vývoje webu SPGT 

o Materiály mohou členové SPGT posílat na SharePoint, 

o návrhy na obsah stránek na skupinu na Messengeru. 

o Ondřej Planer pomůže s vývojem. 

• Ondřej Němec se dotázal na složku s programem dalších zasedání na OneDrivu. 

o Bylo mu odpovězeno, že na plánování programu dalších zasedání. 

▪ Každý, kdo k ní má přístup, může jednotlivé programy upravovat. 

▪ Byla vytvořena, abychom už před zasedáním měli představu o tom, co 

budeme řešit a abychom na nic nezapomněli. 

▪ V budoucnu bude tato funkce implementována do webu SPGT 

4. Schůzka předsednictva s učitelským sborem 

o Řešili, strukturu SPGT, aby vydržela i po odchodu současných zástupců tříd., 

o Ctiborem zprostředkovanou přednášku o globální změně klimatu, 

o že by parlament měl začít řešit plán na další Den Studenstva, 

o s paní prof. Wágnerovou, že dříve SPGT organizoval mezitřídní turnaj ve 

volejbalu a futsalu, že to bylo hodně populární a bylo by dobré to obnovit, 

▪ Uděláme průzkum? 

o a že paní ředitelka je ochotná finančně přispět na Den Učitelů. 

• Ellen nechce vést akční výbor. 

o Kdo ho povede? 

▪ Zatím je to na předsednictvu… 

• Paní Kappelová informovala SPGT, že by šlo napsat nějakou větu do almanachu, a že 

si to máme domluvit s panem Matulou. 

  



 Parlamentní statistický výbor 
 

  Za PSV Vojtěch Vařecha 

Shrnutí Zasedání Studentského parlamentu Gymnázia Tišnov (dále jen SPGT) ze dne 11.2.2020. 

Vytvořeno Parlamentním statistickým výborem Studentského parlamentu Gymnázia Tišnov (Dále jen 

PSV). 

Docházka 
Zástupci Tříd 11.02.2020 

Pr 0 

Se 0 

Te 0 

Ka 0 

1.A 0 

1.B 0 

Ki 1 

2.A 0 

2.B 0 

Sx 1 

3.A 0 

3.B 1 

Sp 1 

4.A 1 

4.B 0 

Ok 1 

celkem: 6 

 

Dobrovolníci 11.02.2020 

Pr 0 

Se 0 

Te 0 

Ka 0 

1.A 0 

1.B 0 

Ki 0 

2.A 0 

2.B 0 

Sx 0 

3.A 0 

3.B 0 

Sp 0 

4.A 0 

4.B 0 

Ok 1 

celkem: 1 
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