1. zasedání SPGN
1PA, 1PB, 2SA, 2SB, 3TB, 4KA, 5QA, 5QB, 6XA, 6XB, 2A, 7MA, 7MB, 3A, 8OA, 4A
(16 – parlament je usnášeníschopný pro všechna hlasování)
Nepřítomni (omluveni):
3TA
Nepřítomni (neomluveni):
4KB, 1A, 8OB
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Program:
Omlouvání na Gaudeamus
Studenti budou svými třídními omluveni na veletrh vysokých škol Gaudeamus, který se bude konat v
Praze
Mléko do škol
Mléčné výrobky budou přechodně ukládány do klubovny
Na starost mají David Dvorský (7MB), Václav Novotný (2A) a Adam Fišer (2A)
V případě jejich nepřítomnosti mají toto na starost Václav Berný (5QB), Kryštof Ottomanský (6XB) a
Antonín Dadák (5QB)
Zástupci tříd si o velké přestávce ve váhovně rozeberou výrobky pro své třídy a rozdají je
Hlasování:
PRO: 15 tříd + 10 funkcí
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1 třída
Students Place
V průběhu roku by měla proběhnout příprava učebny 21 a příští rok by v ní měl být počet vyučovaných
hodin omezen na minimum (aktuálně omezeno na 13h/týden)
Trello
Noví členové SPGN byli seznámení s funkcí a fungováním Trella
Změny školního řádu
Zástupci tříd byli seznámeni se změnami ve školním řádu, týkajících se vícedenních akcí a namátkových
testů na návykové látky
Volby pedagogického poradce
Pedagogickým poradcem byl zvolen Mgr. Miroslav Soukup
Hlasování:
PRO: 25
PROTI: 2
Majáles
Noví členové byli seznámeni s účelem a průběhem Majálesu
Příští zasedání se bude projednávat téma Majálesu, či majálesovém průvodu

8) Sbírka na pomoc nymburským bezdomovcům
• Návrh Markéty Mojžíšové (2A) na uspořádání charitativního projektu na pomoc nymburským
bezdomovcům
• Projekt může být ve formě výstavy nebo prodeje fotografií, promítání filmu, či besedou
• Projekt mají na starost Markéta Mojžíšová a Marie Vítů (2A)
• Studentský parlament pomůže v realizaci projektu
9) Klubovna SPGN
• Z důvodu špatných hygienických podmínek, panujících v klubovně bylo rozhodnuto o jejím používání
pouze jako skladu a kanceláře pro SPGN. Pro zasedání budou využívány ostatní učebny (resp. do
budoucna Students Place)
• Hlasování:
• PRO: 14 tříd + 9 funkcí
• PROTI: 0
• ZDRŽELO SE: 2 třídy + 1 funkce

Zápis ze zasedání bude rozeslán na všechny e-maily v databázi a bude k dispozici k nahlédnutí na
nástěnce SPGN a na stránkách školy.
Zapsal: Martin Novotný, 7MB

