16. zasedání SPGN 2011-12
22.6.2012

Omluveni: 2SA, 7MA, 7MB, 3A
Nepřítomni: 2SB
1. Stanovy SPGN
→ Upravení a vysvětlení některých bodů v tomto dokumentu.
→ Dnešním datem (22.6.2012) vstoupily tyto Stanovy SPGN v
účinnost.
2. Změna Hlasovacího řádu SPGN
→ Upravení a vysvětlení některých bodů v tomto dokumentu.
→ Dnešním datem (22.6.2012) vstoupil tento Hlasovací řád SPGN v
účinnost.
3. Burza věcí ze ztrát a nálezů
→ Bude probíhat ve čtvrtek 28.6. od 9:25 – 13:30 (popřípadě do
vyprodání věcí)
→ Dražit se budou věci, o které se nikdo v předchozí burze nepřihlásil
→ Výtěžek bude putovat Dětskému Domovu v Nymburce
→ Stejně tak se tam dá i zbytek věcí o něž se stále nikdo nepřihlásí!!!
4. Burza učebnic
→ Bude probíhat ve čtvrtek 28.6. od 10:20 - 13:30
5. Hodnocení učitelů
→ Uskuteční se v týdnu od 18.6. do 22.6.
→ Třetí ročníky jej vyplní v týdnu následujícím
6. Učebna č. 52.
→ Byl přidán další server, ale přesto technika nezvládá
→ Pan ředitel znovu SPGN přislíbil, že se pokusí zařídit, aby počítače
v této učebně mohly normálně fungovat a hlavně ukládat soubory!
7. Exkurze a výlety

→ Můžeme vyrazit na výlet, ale ,,zadarmo" - kvůli cestovní náhradě...
→ Tudíž je možno vyjet na výlet na kolech, či se jít někam projít
→ Pan ředitel je totiž ze zákona povinen zaplatit svému pracovníkovi
cestovní náhradu, tudíž i kdyby ji pracovník odmítl, tak ho
zaměstnavatel nepustí...
8. Mapa školy
→ Vedení školy žádá všechny zástupce tříd, aby seznámili svou třídu s
výsledky dotazníků, jež vyplňovali všichni studenti, rodiče i
profesoři.
→ Pokud by se studenti chtěli nějakému dotazu věnovat důkladněji,
nechť o tomto řeknou svému zástupci a podle toho by se udělalo
nějaké hlubší prozkoumání s pomocí dotazníků,či nějaké jiné
varianty, jako v dřívějších letech.
→ SPGN byl požádán o spolupráci
→ Zde přikládám odkaz - Mapa školy - výsledky šetření
9. Školská rada
→ Ve školské radě nebyl zvolen zletilý student, který by zastupoval
zletilé studenty GN
→ Na podzim budou probíhat volby do Školské rady
→ Žádáme všechny zletilé studenty, aby zvážili důležitost členství
zletilého člena v této radě a popřípadě kandidovali na post člena
Školské rady!
10. Stipendium
→ Aktuální výše stipendia činí 500,-.... SPGN požádal pana ředitele o
zvážení výše stipendia.
→ Pan ředitel přislíbil SPGN, že prověří podmínky pro dosažení
stipendia
→ SPGN vyjádřil názor, že není dobře vymyšlen systém, že studenti
osmiletého gymnázia musí mýt výborný prospěch po celých osm
let, kdy si mnohdy studenti ani neuvědomují, že by se měli/mohli
snažit o dosažení stipendia. Zatímco studenti studující na
čtyřletém gymnáziu mají kratší dobu pro dosažení stipendia.
→ Vedení školy přislíbilo, že se při projednávání stipendia zaměří i na
tuto skutečnost.

→ Exkurze jsou nahrazeny letními kurzy
→ Byl vznesen názor, že když jsou exkurze nahrazeny letními kurzy,
tak proč se třídy půlí, jen kvůli tomu protože jich je málo, ale pak
nejsou nikde jako celá třída spolu a společný výlet/exkurze jim
chybí.
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11. Nadační fond GN
→ Cílem Fondu je podle zřizovací listiny zejména podpora výuky
cizích jazyků a podpora sportovní výchovy na škole.
→ Z prostředků Fondu se přispívá výborným studentům školy ze
sociálně slabších rodin na akce pořádané nebo spolupořádané
školou.
→ Příkladem může být např. účast na lyžařských kurzech,
zahraničních zájezdech či výměnných pobytech, …
12. Isic karta
→ Isic je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status
studenta SŠ, VŠ a vybraných jednoletých pomaturitních oborů.
→ Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká
velké množství výhod po celém světě
→ Více informací na: www.isic.cz
→ Studenti si tu to kartu musí sehnat v pobočkách k tomu určených.
→ Vedení školy se nechce připojit k ostatním školám, avšak, pokud
někdo bude chtít tuto kartu, tak mu ochotně podepíše formulář
13. Podmínky pro nepřijetí peněžního daru na exkurze
→ Vedení školy to vnímalo jako že tyto peníze bude moci využít jen
jedna třída, avšak bylo to myšleno pro celou školu
→ Pan ředitel SPGN slíbil prozkoumání této skutečnosti.
→ Pokud by nabídka této firmy stále platila, mohli bychom v příštím
roce možná vyjet na výlety, protože bychom tímto získali peníze na
cestovní náhrady pro zaměstnance školy.
14. Bakaláři
→ Učitelé mají povinnost zapsat známky do Bakalářů nejpozději do
14 dnů!
→ SPGN vyslovilo skutečnost, že učitelé nezapisují známky včas...
někdy i s více než 21 denním zpožděním.
→ Pan ředitel slíbil SPGN projednání skutečnosti včasného
zapisování známek právě s učiteli, neb jen málo učitelů daný
termín dodržuje!
→ SPGN se také požádalo o zviditelnění výsledného průměru
známek, neboť po vypočítání studenty na kalkulačce vychází jinak
než na Bakalářích, právě díky zadaným hodnotám na Bakalářích
→ Pan ředitel SPGN slíbil zviditelnění průměru na Bakalářích
15. Pití alkoholu na školních akcích

→ Zletilí studenti mají zakázáno pití alkoholu na školních akcích, neb
jsou povinni dodržovat školní řád i na těchto akcích, přestože se
neodehrávají ve škole.
→ Profesoři mají taktéž zakázáno pití alkoholu na školních akcích,
neb právě pracují a tak by při těchto akcích pít neměli, i když se
neodehrávají ve škole.
16. Rekonstrukce
→ Rekonstrukce dívčích toalet a přístavby bezbariérového přístupu
bude probíhat příští prázdniny.
17. Příspěvky na výtvarnou výchovu
→ Byl vznesen dotaz, proč se platí příspěvek na výtvarnou výchovu,
když si studenti stejně musí nosit potřebné věci sami a nemohli si
vzít ani barevné papíry,které potřebovali na jiný předmět.
→ Pan ředitel SPGN slíbil, že zjistí jak to je s touto skutečností, s
penězi a s poskytování materiálů studentům.
18. ICT - nové zpracování
→ Od září bude nové zpracování ICT
→ Zpracovávání ICT bude pevně zasazeno v rozvrhu tříd
→ Bude možnost dostat se na své ICT přes webové stránky snadnější ukládání
19. Zahraniční exkurze
→ SPGN vznesl žádost na zlepšení informovanosti lidí na exkurze do
zahraničí,popřípadě o doplňování jakýchkoli jiných exkurzí jinými
studenty.
20. Klubovna SPGN
→ Budoucí klubovna SPGN se bude o velkých prázdninách opravovat
→ SPGN žádá studenty aby nám pomohli s touto opravou,buď
sehnáním sponzorů, či sehnáním stavebního materiálu
21. Další zasedání se uskuteční v září, bližší termín bude
rozeslán emailem, bude vyvěšen na nástěnce SPGN a
informace bude také na FB stránce.
22. Zápis bude rozposlán na všechny e-maily v databázi
Zapsala: Zuzka Zadražilová

→ Byl vznesen dotaz na pana ředitele, zda-li zletilý student a profesor
může pít na školní akci.
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