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12. zasedání SPGN
Přítomni
Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):

1PB, 2SA, 3TA, 3TB, 4KB, 1A, 6XA, 6XB, 2A, 7MA, 7MB, 3A, 8OB
(13 – parlament je usnášeníschopný pro všechna hlasování)
4KA, 5QB
1PA, 2SB, 5QA, 8OA, 4A

Program:
1) Studentské karty EYCA
 Ve třídách nebyl o karty zájem, jelikož jsou ve všech ohledech horší, než ISIC, tudíž
od nich upouštíme
2) Filmová noc
 Návrh na pořádání akce Filmová noc během jara
 Hlasování:
 PRO: 2
 PROTI: 9
 ZDRŽELO SE: 2
 Návrh NEBYL schválen, od akce se prozatím upouští
3) Biokontejnery
 Návrh od p. Machurky na zřízení kontejnerů na biologický odpad v prostorách školy
 Hlasování:
 PRO: 0
 PROTI: 10
 ZDRŽELO SE: 3
 Návrh NEBYL schválen
4) Projekt RESETT
 Celostátní projekt na zkvalitnění a zpestření výuky na vybraných školách
 Z každého kraje budou vybrána 2 gymnázia, která se projektu zúčastní
 O projekt jsme projevili zájem a jsme do něj přihlášeni, avšak záleží na tom, zda
budeme vybráni
 Více informací na Trellu
5) Seminář OLINX
 Korespondenční seminář, pořádaný Univerzitou Palackého v Olomouci
 Seminář je určen pro středoškolské studenty, zajímající se o informatiku
 Více informací na Trellu, nebo na olinx.inf.upol.cz
6) Soutěž ve skládání Rubikovy kostky
 Ze třídy 3TB vzešel nápad na uspořádání soutěže ve skládání Rubikovy kostky
 Zatím nevíme předběžný zájem, tudíž se dané téma bude případně řešit až na
příštím zasedání
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7) Olympiáda dětí a mládeže – soutěž amatérských krátkých videí
 Soutěž pro studenty ve věku 12-15 let (tedy studenty NG)
 Natočení krátkého snímku (do 2 minut) na téma „Společně, ne vedle sebe“
8) Projekt Edison
 Stále hledáme anglického moderátora pro uvítací ceremoniál
 Hledáme taktéž někoho, kdo by během týdne psal průběžně články na školní web
 Organizační tým, který bude Edisonům pomáhat hlavně s technikou
 Sestavení týmu má na starost David Dvorský (6XB)
 Hledáme tedy dalších min. 7 lidí
9) Fakulta mezinárodních vztahů VŠE-Stínování výuky
 Fakulta mezinárodních vztahů VŠE pořádá projekt, v rámci kterého seznámí
přihlášené studenty s detaily studia
 Projekt je urřen pro studenty VG
 Zájemci se mohou přihlásit na adrese fmv.vse.cz/stinovani
10) Úprava seminářů
 Od studentů vzešel návrh na některé úpravy v rámci seminářů pro 3. a 4. ročníky
VG
 Jedná se hlavně o nabídku dvouhodinového semináře chemie a větší nabídku
humanisticky orientovaných pětihodinových seminářů ve 4. ročníku
11) Majáles
 Plakát
 Dostali jsme upravenou verzi původního návrhu od Tomáše Prokopa (5QA)
 Plakát byl ještě mírně upraven a na příštím zasedání se schválí jeho
konečná podoba
 Dobrovolníci (18+) ke stánkům
 Hledáme stále ještě 3 dobrovolníky ke stánkům s pivem a 3 dobrovolníky
k baru
 Dobrovolníci u baru budou proškoleni, tudíž to můžou být i lidé bez
předchozích zkušeností
 Požární hlídka
 Školení požární hlídky proběhlo v úterý 7.3.
 Složení požárních hlídek je: Lukáš Hrubčík (7MB), František Zajíc (8OB),
Matěj Prášil (8OB), Světlana Gareeva (7MA), Martin Novotný (6XB), Jan
Bubanec (6XB), David Dvorský (6XB), Martin Havelka (6XB), Emanuel Šidák
(6XB), Martina Šafránková (6XA), Václav Novotný (1A)
 Deky
 Na akci budou k dispozici piknikové deky, které si návštěvníci budou moci
zapůjčit
 Nákup dek má na starost David Dvorský (6XB)

Další zasedání proběhne 17. 03. 2017
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, 6XB
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