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2. zasedání SPGN
Přítomni:

Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):

1PA, 1PB, 2SA, 2SB, 3TA, 4KA, 4KB, 5QA, 5QB, 7MA, 7MB, 8OA,
1A, 2A, 3A, 4A (16 - parlament je usnášeníschopný pro všechna
hlasování)
6XB, 8OB
3TB, 6XA

1. Focení
 Michal Půta (5QA) pořídil skupinovou fotografii všech přítomných členů SPGN
2. Lístky na basketbal
 SPGN má možnost zajistit komukoliv ze studentů lístky na zápas basketbalu
v Nymburce za symbolickou cenu 5 Kč
 Termínová listina utkání pro sezonu 2012/2013 na webových stránkách klubu
http://www.basket-nymburk.cz/zapasy/a-tym/
 Zástupci se ve svých třídách zeptají, zda-li by měl někdo zájem o lístky
3. Toulavé tlapky
 Občanské sdružení Toulavé tlapky požádalo naši školu o pomoc se sbírkou krmiva pro
opuštěná a týraná zvířata
 Má-li někdo doma krmivo, které nepotřebuje, může ho ve spolupráci se SPGN
věnovat psům a kočkám, o něž se sdružení stará
 Je také možné zakoupit krmivo na spřátelených e-shopech a rovnou ho
nechat doručit Toulavým tlapkám
4. Volba zástupce zletilých studentů do Rady školy
 Zástupci tříd, ve kterých jsou zletilí studenti byli informováni a informují své
spolužáky
 Volební řád je k nahlédnutí v 7MB
5. Klubovna SPGN
 Malovat se bude 19. 10. 2012 a 2. 11. 2012
6. III. plenární zasedání SGS ČR
 Radek Novotný (7MA) seznámil SPGN s výsledky zasedání Sdružení gymnaziálních
samospráv České republiky
 Hlavní tématem zasedání byla podoba státní maturitní zkoušky v roce 2015 a později
 SGS navrhuje Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy následující
 Společná část maturity by měla obsahovat jednu povinnou zkoušku
z českého jazyka a jednu povinně volitelnou zkoušku z matematiky, cizího
jazyka, společenskovědního základu nebo informatiky, přičemž obě zkoušky
by měly mít pouze jedinou úroveň obtížnosti
 Profilová část maturity by pak měla sestávat ze tří zkoušek z libovolných
předmětů
 Pro slohové práce by měla být volena témata rozvíjející u studentů
argumentační schopnosti a kritické myšlení, např. úvaha, polemika, esej;
zároveň by měly být požadavky na délku práce přizpůsobeny zvolenému
slohovému útvaru
 V rámci úspory finančních prostředků za přepravu by neměly být všechny
práce opravovány centrálně, ale spíše v krajských městech
7. Logo SPGN
 Hlasování o čtyřech různých návrzích, tři vytvořené Josefem Rosůlkem (EKO
Gymnázium Poděbrady), jeden Kristýnou Havlinovou (4KA)
 14 hlasy z 16 vybráno jedno z log Josefa Rosůlka (s drobnými úpravami)
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8. Třídění
 Tereza Rychetská (7MA) - prezentace „Jak přinutit studenty třídit odpad“
 Samolepky na koše s vtipy a překvapivými fakty
 Plakáty prezentující fakty o odpadu zajímavou formou
 Hedvika Literová (4KB) navrhuje obnovení tradice vtipů na toaletách
 Bylo by vhodné vylepit plakáty před učebnami, před nimiž musejí studenti o
přestávkách čekat (3, 39, 52, 63…)
 EKO Team
 Michal Půta (5QA) zakládá EKO Team Gymnázia Nymburk, kterýžto se bude
od nynějška zabývat tématem třídění odpadu na naší škole
 Členem EKO Teamu se může stát kterýkoliv student Gymnázia Nymburk
 Zástupci o důležitosti třídění informují své třídy
9. Dotace na notebook
 Na škole funguje nadační fond, jenž může studentům přispět na notebook pro
studijní účely
 Výše příspěvku závisí na studentově prospěchu a finanční situaci
 Jinak je také možné zapůjčit si jeden ze školních notebooků
10. Webové stránky
 Náš administrátor Lukáš Jeník (7MB) začne brzy umisťovat na stránky gymnázia
zápisy ze zasedání i další aktuální informace z činnosti SPGN (jen co budou vyřešeny
drobné technické detaily ohledně přihlašování)
 Po něm tuto funkci převezme Bohumil Vrbík (6XA)
11. Bakaláři
 Učitelé jsou povinni umístit známku na Bakaláře do 14 dnů od vzniku známky;
studenti mají právo vyžadovat od nich dodržení tohoto termínu
Zápis ze zasedání bude rozeslán na všechny e-maily v databázi a bude k dispozici k nahlédnutí na
nástěnce SPGN a na stránkách školy.
Další zasedání se koná 9. 11. 2012
Zapsal: Radek Novotný
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