
Zápis ze schůze Studentské rady gymnázia k volbě 
nového předsednictva 

16. 12. 2021 

Stručný zápis v bodech provedl: Matěj Kříž 
Úpravu a doplnění zápisu provedl: Matěj Rychnovský (končící předseda rady) 

Účast dle tříd: 

 

Tabulka 1 

Stručný obsah a průběh schůze: 

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se prostřednictvím školního rozhlasu oficiálně vzdal 
mandátu předseda Matěj Rychnovský a místopředseda Samuel Rudolf Mašek. V projevu 
Matěj Rychnovský mimo oznámení o konci v předsednictví poděkoval studentům, učitelům 
ad., zmínil některé z projektů, ve kterých během svého funkčního období participoval, 
doslovně přečetl část stanov SRG, týkající se volby předsednictva, a v neposlední řadě 
pozval předsedy a místopředsedy tříd na schůzi, která proběhla vzápětí ve Studentské 
místnosti. 

Schůze započala v 9:45, kdy proběhl soupis prezenční listiny (viz. tabulka 1), včetně 
předsedy Matěje Rychnovského a místopředsedy Samuela Rudolfa Maška. Následně byla 
znovu zopakována ustanovení pravidel voleb. Byl dán prostor zájemcům o předsednictvo, 

Třída Účast 

1.A Ano 

1.B Ano 
2.A Ano 

2.B Ano 
3.A Ano 
3.B Ano 

4.A Ano 

4.B Ano 
5.A Ano 

5.B Ano 
1.F Ano 

1.H Ano 

6.A Ano 

6.B Ano 

2.F Ano 

2.H Ano 
7.A Ano 

7.B Ano 

3.F Ano 

3.H Ano 
8.A Ano 

8.B Ano 
4.F Ano 

4.H Ano 



aby se představili, na což jim byla poskytnuta jedna minuta. Prvním kandidátem byla 
předsedkyně Karolína Čadová z 5.B v doprovodu dvou kandidátů na místopředsedy také 
z 5.B, konkrétně Adama Vágenknechta a Alžběty Rouskové. Po představení každého z 
uchazečů, které obsahovalo kdo jsou, proč o funkce mají zájem a jaká je jejich vize, byl 
prostor pro dotazy z řad předsedů a místopředsedů tříd. Hlavními body vize kandidátů 
byla finalizace nahrávacího studia a jeho následná udržitelnost a využitelnost do budoucna 
pro různé účely, důraz na kvalitní komunikaci či rychlé a účinné řešení potenciálních 
problémů. 

Poté proběhlo hlasování o tom, jakou formou proběhne hlasování – veřejně 
zdvihem ruky, nebo anonymně za pomocí hlasovacích lístků. V počtu 98,7% hlasů vyhrála 
volba veřejná. Výsledky samotných voleb: 24 hlasů pro navrhovanou předsedkyni z 24 
celkových, pro první místopředsedkyni hlasovalo taktéž 24 z 24, druhý místopředseda 
získal taktéž 24 z 24. Protikandidáti nebyli, bylo tak o novém předsednictvu rozhodnuto. 

Funkční období nového předsednictva začíná ihned po Vánočních prázdninách, tj. 
od 3. ledna 2022. V průběhu ledna budou končícím předsedou předány veškeré 
dokumenty, finance, podklady včetně nápadů na doposud nerealizované projekty pro 
návaznost a kontinuitu činností rady. 

Mgr. Luděk Burian, ředitel gymnázia, byl s výsledky voleb seznámen ihned další 
den na společné schůzi o velké přestávce, které se zúčastnili Rychnovský, Čadová, 
Vágenknecht a Rousková. Pan ředitel pogratuloval nově zvoleným, stejně tak bývalému 
předsedovi za veškerou práci pro školu. Dalšími body jednání byla například komunikace – 
vedení školy a předsednictvo, pořádání schůzí SRG, a další. Předsedovi SRPŠ Davidovi 
Breberovi bude výsledek voleb oznámen telefonicky v co nejbližší době. 

 

 

 

 

Dne 19.12. 2021 v Pardubicích 

  

 

Matěj Rychnovský (bývalý předseda): 

 

 

Karolína Čadová (předsedkyně): 

 

 

Alžběta Rousková (první místopředseda): 

 

 

Adam Vágenknecht (druhý místopředseda): 


