Pátek 1.12. 2006

Zasedání SPGN 4/2006
Nepřítomni: 3TB, 1.A, 6X, 7MB
Omluveni: 2SA, 5QB
1. Hlasovací řád
→ Do příštího zasedání Martin Pavlíček připraví a p.prof. Sedláček schválí hlasovací řád,
podle kterého se bude SPGN řídit v následujícím roce. Hlasovací řád se příště prodiskutuje, a
pak se odhlasuje jeho platnost.
2. Jídelní automat
→ Bagety nebudou. O lepším zásobovaní, co se týče sortimentu budeme jednat. Do přístě
zajistí 3.A.
3 Pečivo o přestávkách
→ Jednání je na mrtvém bodě. Škola nemá místo, pekárna se přestává o obchod zajímat.
→ ůstává pouze bufet na ZŠ.
4. Vyřešené návrhy a připomínky
→ Nové florbalové hokejky ; Probíhá nákup, první pokus se nezdařil, nakupujeme znovu.
Honza Novák
→ Na záchodech v tělocvičnách už nechybí zrcadla a toaletní papír.
5. Jak se staráme o majetek školy
→ Majetek školy je i náš majetek, je tu pro nás, a proto bychom se k němu měli tak chovat.
Nechat vtrhnout do třídy výtržníky z ulice a nebránit jim v jejich troufalém počínání, malovat
po zdech, vylít kafe na zdi, psát po lavicích, to vše zrovna nesvědčí o tom, že jsme inteligentní
lidé.
6. 120 000,- pro vyšší gymnázium
→ Loni dostalo gymnázium od RSG 120 tisíc korun, které mělo využít ve prospěch zejména
nižšího gymnázia. Letos je připravena stejná částka, tentokrát však ve prospěch vyššího
gymnázia. Kupovat učebnice, atp. je ale neefektivní, a tak nás vedení žádá, abychom navrhli
případné možnosti využití této sumy.
7. Opravdu chceme pítko?
→ Škola dostala sponzorský dar a sponzor souhlasí, že by mohl být dar využit na zřízení
pítka. Odhlasujte prosím, jestli opravdu chceme pítko. Jednání na SPGN bylo
nejednoznačné. Pokud nechceme, dar bude využit jinak.
8. 100 let budovy
→ V příštím kalendářním roce slaví budova gymnázia 100 let.
Do příštího zasedání zjistěte ve třídách:
→ Nápad, jak realizovat oslavy – co by nemělo chybět, jak si oslavy představujete.
→ Jestli jsou nějací dobrovolníci, kteří by byli ochotni pomoct při realizaci oslav.

9. Čipešššek
→ Větší osamostatnění školního časopisu od škloly, SPGN i RSG.
S redakcí projedná Honza Novák.
10. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP)
→ Škola dostala grant, na sestavení publikace o ŠVP. Jelikož chce použít i informace
z pohledu studentů, bylo by dobré, aby vznikla skupina lidí z vyšších ročníků, která by se
zabývala otázkami, jestli škola naplňuje ŠVP, jak, a jak lze tyto výstupy kontrolovat. Více
informací příště. Požádejte prosím své spolužáky o spolupráci.
11. Zápis ze zasedání
→ Zápis ze zasedání bude rozposlán na všechny e-maily v databázi. Třídy, které nebyly
přítomny zápis najdou na internetu. K nahlédnutí bude též na nástěnce SPGN.
12. Příští zasedání
→ Jelikož jsme se nedohodli, datum příštího zasedání bude rozesláno e-mailem
v dostatečném předstihu.
Zapsal: Honza Novák

