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Studentský parlament Gymnázia Nymburk

2. 11. 2011

3. zasedání SPGN
Přítomni:

Nepřítomni (neomluveni):

1PA, 1PB, 2SB, 3TA, 4KA, 4KB, 5QA, 5QB, 6XA, 6XB, 7MA, 7MB, 8OA,
8OB, 1A, 2A, 3A, 4A
(celkem 18- parlament je usnášeníschopný pro všechna hlasování)
2SA, 3TB

1. Logo SPGN
 Na dokumenty se bude přikládat zjednodušená verze loga bez rámečku od Josefa
Rosůlka (EKO Gymnázium Poděbrady).
 Odhlasováno 11 hlasy z 18 možných.
2. Majáles
 Majáles jsou oslavy studentského života.
 Datum Majálesu bylo stanoveno na 1. května, abychom zachovali nastavenou tradici.
 Odhlasováno 13 hlasy ze 17 možných.
 Návrh na vystoupení kapel EL´Brkas a No Noise - složenou převážně ze studentů
Gymnázia Nymburk.
 Zástupci na příští zasedání přinesou návrhy na témata a kapely. Taktéž ve svých třídách
upozorní na možnost vytvoření plakátu na Majáles.
 Každá další iniciativa je vítána ( sponzoři, akce, … )
3. Rozvrhy
 Rozvrhy tříd vyvěšené na nástěnce by se měly vytisknout ve větších rozměrech, jelikož
nejsou z větší dálky k přečtení.
4. Chování studentů
 Apelujeme na všechny studenty, aby se chovali jako na výběrové škole (viz. chování
k automatům, nepořádek ve třídách, ničení školního majetku atd.)!
5. Klubovna
 6. 11. 2012 se uskuteční další kolo výmalby. Zájemci nechť se hlásí u Martina
Nováka (7MB).
 Ke stávající žluté a oranžové tónovací barvě se přikoupí zelená.
 Návrhy na výmalbu:
 cákance
 vlny
 obtisky rukou
 tahy širokým štětcem
 spirály
 schématické postavy
 logo SPGN
 zkratky tříd
 O stylu výmalby se bude hlasovat na příštím zasedání.
 Projednávala se otázka zpřístupnění klubovny pro všechny studenty. O tomto tématu
se bude jednat i na dalším zasedání.
6. Reprezentační ples Gymnázia Nymburk
 Reprezentační ples GN se koná 9.3.2013
 Zájemci o účast v předtančení formou polonézy z kvint či prvního ročníku, nechť se
nahlásí p. prof. Trtíkové (kabinet ZSV).
7. Webové stránky
 Postupně se zprovozňují webové stránky SPGN. Několik zápisů (zvláště pak
z posledních školních let) je již k dispozici.
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 16. 11. 2012
Zapsala: Tereza Rychetská
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