Pátek 15.9. 2006

Zasedání SPGN 1/2006
Nepřítomni: 7MB, 6XA, 3TB
Omluveni: 1PA, 1PB
1. Databáze emailů
→ Byla vytvořena nová databáze emailů, která by měla obsahovat pouze emaily, které jsou
pravidelně využívány, aby byl tento komunikační kanál opravdu efektivní.
→ Zástupci, kteří nebyli na zasedání přítomni by měli své emaily(pouze používané) do
databáze doplnit. Mohou tak učinit zasláním svého mailu na email:
x.pavlicek@seznam.cz.
2. Uvítací ceremoniál
→ Největší poděkování patří holkám ze Septimy A ( Hana Hašková, Anna Šaldová), které
společně s paní profesorkou Sedlatou kompletně připravily plátna na otisknutí rukou.
→ Byly připomenuty a prodiskutovány chyby a nedostatky, kterých bychom se příští rok měli
vyvarovat.
→ ozvučení( zajistit dobré ozvučení akce), pestřejší barvy na otisknutí rukou, lepší příprava (
akce byla připravována narychlo a bylo málo času, pozdější hodina ( akce by se měla konat
pozdější vyučovací hodinu, přeci jen byla ještě trochu zima)
→ Pokud někoho ještě cokoliv napadne nezapomeňte svůj nápad zmínit na příštím
zasedání.
3. Ochotnické divadlo
→ Objevil se nápad, že by na škole mohl vzniknout ochotnický divadelní kroužek. Kroužek
by měl vést pan profesor Janík. Zjistěte ve třídách případný zájem.
4. Filmový klub
→ Pokuste se zjistit podmínky za kterých je možné veřejně promítat filmy.
5. Nástěnka
→ Provoz nástěnky si na starost vzala 6XB.
6. Webnástěnka
→ Zkontaktovat pana profesora Elišku ohledně umístění informací z parlamentu na web školy
si vzala na starost 5QA.
7. Hlasovací řád
→ Do příštího zasedání by měl Martin Pavlíček ve spolupráci s panem profesorem Sedláčkem
vytvořit hlasovací řád podle kterého se bude SPGN řídit v následujícím roce.
8.Hodnocení učitelů
→ Do příště si zapište všechny připomínky k hodnocení učitelů, abychom je mohli
probrat a zapsat, aby byly využity při realizaci hodnocení tento rok.
9. Nápady, návrhy, připomínky....
→ Bagety v jídelním automatu

→ Do příštího zasedání zkusí 8OB zjistit jak je to s případným umístěním
baget do jídelního automatu.
→ Závěsy ve třídách
→ Tento bod už byl probrán minulý rok.
→ 6XB se pokusí dát znovu dohromady seznam učeben, kde závěsy chybí a
připomenout panu řediteli aby zakoupení závěsů zařadil do rozpočtu na rok
2007, pokud to bude možné.
→ Ředitelské volno 28.9.2006?
→ 3A se pokusí zjistit jak je to s ředitelským volnem na 28.9. a jestli by bylo
možné ho na toto datum studentům dát.
10. Volba nového předsedy SPGN
→ Na příštím zasedání proběhne volba nového předsedy SPGN.
→ Kandidovat může kdokoliv ze zástupců zvolených ve třídách. Svou kandidaturu prosím
ohlaste nejpozději den před dalším zasedáním Martinu Pavlíčkovi osobně (8OB) nebo na email x.pavlicek@seznam.cz
→ Nezapomeňte, že nejdůležitější je mít chuť tuto funkci vykonávat a věnovat se jí ve svém
volném čase. Také by bylo dobré kdyby nový předseda nebyl z maturitního ročníku, aby mohl
své zkušenosti předat příští (nebo přespříští) rok dalšímu předsedovi. Samozřejmě je to jen mé
doporučení.
11. Volba poradce z řad profesorského sboru
→ Na příštím zasedání proběhne volba poradce.
12. Zápis ze zasedání
→ Zápis ze zasedání bude rozposlán na všechny e-maily v nové databázi. Do tříd, které
nemají v databázi ani jeden e-mail bude zápis rozdán. K nahlédnutí bude též na nástěnce
SPGN.
13. Příští zasedání
→ Příští zasedání pravděpodobně proběhne 6.10. Termín ještě bude upřesněn.
Zapsal: Martin Pavlíček

