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

1PB, 3TA, 3TB, 4KB, 1A, 6XA, 6XB, 2A, 7MA
(9 – parlament není usnášeníschopný)
5QB, 8OB
1PA, 2SA, 2SB, 4KA, 5QA, 3A, 8OA, 4A

Program:
1) Přednášky první pomoci
 Návrh od Martina Ondruše (2A) a Davida Dvorského (6XB)
 Série přednášek první pomoci (min. 4 během školního roku)
 Týkalo by se celého gymnázia
 Důvodem je to, že Branný den není studenty vnímán jako dostatečný k proškolení
studentů v oblasti první pomoci, jakožto bezpochyby praktické dovednosti, na
kterou je v poslední době navíc kladen velký důraz
2) Soutěž ve skládání Rubikovy kostky
 Návrh vzešel od primy B, která přinese na příštím zasedání SPGN detailnější plán,
jak by si akci představovala
 Možnost začlenit jako součást programu během Zakončení školního roku
3) Úprava seminářů
 Dvouhodinový seminář chemie
 Studenti se zaměřením na některé přírodovědní obory se potýkají
s problémem, že si nemohou vybrat ty semináře, které je připravují na další
studium v oboru, protože většina z nich je pětihodinových
 Tento problém by se řešil tím, že by vznikla dvouhodinová verze chem.
semináře
 Návrh se setkal s kladnou odezvou i u vyučujících chemie
 Seminář molekulární biologie a genetiky
 Studenti se zaměřením např. na medicínu se potýkají s problémem, že
vrámci biologického semináře jsou genetika a mol. biologie probírány jen
velmi povrchně, což pro ně znamená nevýhodu během studia na VŠ
 Tento problém by se vyřešil zavedením specializovaného dvouhodinového
semináře. S ohledem na množství probírané látky jsou prozatím možnosti
dvouletého i jednoletého semináře
4) Projekt Edison
 Stále hledáme anglického moderátora pro zahajovací a zakončující ceremoniál
 Hledáme průvodce na pondělí 5.6.
 Tento člověk by provedl Edisony po Nymburce a ukázal jim některé jeho
zajímavosti (je tedy potřeba slušná znalost angličtiny)
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5) Seminář „Rozhoduj o Evropě“ (19.4. Kladno)
 Interaktivní seminář pro středoškolské studenty
 Náplní semináře bude simulace evropské politiky na mezinárodní úrovni
 Nejlepší účastníci budou mít možnost se dostat na pětidenní simulaci institucí EU
v Brně
 Více informací na našem Trellu nebo na www.rozhodujoevrope.cz
6) Úprava provozu jídelny v COPu pro školní rok 2017/18
 Příští školní rok bude jídelnu v COPu využívat navíc i 1. stupeň ZŠ Komenského, kde
bude probíhat rekonstrukce školní jídelny
 Kvůli tomu budou příští rok zřejmě i upraveny rozvrhy, aby přestávky na oběd
vycházely na pozdější hodinu
 Informujte, prosím, své třídy
7) Majáles (29.4.)
 Sponzoři
 Seznam sponzorů již byl uzavřen
 Plakáty
 Plakáty půjdou do tisku během příštího týdne tak, aby byly vytištěny co
nejdříve
 Velký „majálesový“ banner
 ČEZ (náš loňský sponzor) se vzdal svého banneru v náš prospěch
 Banner je ze zadní strany bílý, čehož hodláme využít a udělat z něj náš
„majálesový“ banner
 Sdílejte, prosím, akci na Facebooku mezi své přátele
 Piknikové deky
 Pro naše účely nemůžeme využít hromadnou objednávku, tudíž bychom je
museli koupit za maloobchodní cenu, což by se výrazně prodražilo
 Příští zasedání proběhne zasedání o tom, zda skutečně deky chceme
 Dotazníky
 Máme z loňského roku dotazníky, sloužící k feedbacku ohledně celé akce
 Hledáme člověka, který by během akce chodil s dotazníky mezi lidmi
 Hledáme 2 lidi ke stánku s keramikou a s fotkami
 Průvod (28.4.)
 Průvod bude tvořit cca 150-250 studentů našeho gymnázia a cca 350
studentů ostatních nymburských škol (z toho nejvíce ze ZŠ Letců RAF)
 Nápady na program během průvodu a hesla, která hodláme skandovat
8) Podněty ze tříd
 Podnět na uspořádání turnaje v házené
 Nákup nových hub na tabuli (týká se hlavně učeben č. 62 a 84)

Další zasedání proběhne 07. 04. 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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