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

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

Program:
1) Klubovna SPGN byla kvůli nevyhovujícímu stavu (vlhkost) předána do soukromých rukou a
nebude již dále sloužit jako klubovna SPGN, ale stále ji můžeme využívat jako skladovací
prostor
2) Fotografie předsedů SPGN
• Bylo tradicí, že na konci svého funkčního období byla pořízena fotka předsedy
SPGN, která byla umístěna v klubovně
• Poslední zvěčněný předseda byl ale Tomáš Formánek, a naopak fotografie Lukáše
Hrubčíka a Martiny Šafránkové nebyly udělány
• Proto vzešel návrh, aby byly i těmto bývalým předsedům SPGN udělány fotografie
• Fotografie všech předsedů budou zřejmě vystaveny u nástěnky SPGN v 2. patře
(mezi učebnami 68 a 67)
• Hlasování:
• PRO: 12 tříd + 7 funkcí
• PROTI: 1 třída
• ZDRŽELI SE: 1 třída + 3 funkce
• Návrh byl schválen a zpracování fotografií má na starost Kryštof Ottomanský (6XB)
3) Z důvodu odstoupení z funkce hlavního projektového vedoucího (Václav Novotný, 2A) před
Vánočními prázdninami nemůžeme dodržet stanovami stanovenou lhůtu min. jednoho
týdne mezi odstoupením z funkce a novou volbou, tudíž bylo zažádáno o mimořádné
výjimku ze stanov
• Hlaování:
• PRO: 12 tříd + 8 funkcí
• PROTI: 1 třída
• ZDRŽELI SE: 1 třída + 2 funkce
• Výjimka byla přijata a nové volby proběhnou ve středu 13.12.
4) Představení projektu Institute for Democracy – Democracy 21
• Jedná se o mezinárodní projekt, jehož cílem je zjistit, jak si lidé napříč věkovými a
sociálními vrstvami myslí o demokracii a co si pod tímto pojmem představí
• Projekt na naší škole proběhne formou dotazníku a následného krátkého
rozhovoru s dobrovolníky ve věku 15-17 let, ve kterém bude tázající zjišťovat, jak
dotazovaní vnímají demokracii
• Projekt proběhne v první polovině ledna
• Případné dotazy směřujte na Martina Novotného (7MB) nebo Anselma Benedikta
Štefana (8OB)
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5) Studentské prezidentské volby
• Proběhlo 1. Kolo studentských prezidentských voleb, kde si studenti starší 15 let
nanečisto zkoušeli volit kandidáta do prezidentské funkce
• K volbám přišlo 103 studentů, což je účast 27%
• Nejvíce hlasů získal Jiří Drahoš – 34%, Miloš Zeman skončil se 7% pátý
• Podrobné výsledky naleznete ZDE
• Konání druhého kola ještě není potvrzené a bude upřesněno na dalším zasedání
6) Majáles
• Z ekonomických důvodů bylo zvoleno menší pódium o rozměrech 6x4 metry
• Je potřeba nahlášení akce na městě, žádost o zábor veřejného místa a žádost o
výjimku z nočního klidu
• NA starosti mají Martin Novotný (7MB) a Adolf Toman (3A)
• Oslovení sponzorů proběhne až po Novém roce
• Bary, jídlo a limonáda
• Padl návrh na spojení výčepu s barem za účelem zvýšení zisků z baru
• Oslovení pivovaru – na starost mý Filip Zajan (4A)
• Moderátoři
• Návrh na Alexandra Koukola (5QA) a Marie Vítů (2A)
• Hlasování:
• PRO: 13 tříd + 5 funkcí
• PROTI: 1 třída + 2 funkce
• ZDRŽELI SE: 3 funkce
• Návrh byl přijat a moderátory budou Marie Vítů a Alexandr Koukol
• Návrh pozvánek a plakátů
• Oslovíme Tomáše Prokopa (6XA), který dělal loňský design
• Samozřejmě s návrhem může přijít i kdokoliv jiný
• Náramky Majálesu
• Kvůli nezájmu o placky padl návrh na nějaký jiný upomínkuvý předmět –
náramky na ruku
• Hlasování:
• PRO: 10 tříd + 2 funkce
• PROTI: 2 třídy + 3 funkce
• ZDRŽELI SE: 2 třídy + 5 funkcí
• Návrh byl přijat a na Majálesu se budou prodávat náramky
• Na starost má Kryštof Ottomanský (6XB)
• Bar
• Oslovíme Alfonse Llupiho, který nám zajišťoval bar minulý rok, zda-li by byl
schopný nám ho zapůjčit i letos, popřípadě se pokusíme bar získat od
některého z nymburských podniků
• Na starost má Adam Fišer (2A)

Další zasedání proběhne 9.01.2018 ve 13:20 v uč.21
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, 7MB
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