Pátek 12.1. 2006

Zasedání SPGN 5/2006
Nepřítomni: 3TB, 5QA, 7MB
Omluveni: 1PB, 6XA, 8OA
Na části zasedání byl přítomen pan ředitel.
1. Hlasovací řád
→ Na e-maily zástupců bude doručen návrh Hlasovacího řádu, který je moţno do příštího
zasedání připomínkovat. Příště se odhlasuje jeho platnost.
2. Jídelní automat
→ Současná smlouva hovoří o doplňování 2x týdně, sortiment zajišťuje majitel automatu.
Případné ţádosti na jeho obměnu předejte zástupcům parlamentu. Jiná moţnost není, bagety
nebudou, o změně automatů se neuvaţuje. ( Baget bychom ani tam nejspíš stejně nedosáhli.)
3. Florbalové hole
→ SPGN se podílel na nákupu 33 nových florbalových holí.
(částkou 4000,- Kč, kterou získal od RSG.)
→ Chovejte se k nim jako k vlastním, ať nám dlouho vydrţí. Ţe jsou školní neznamená, ţe
nejsou nikoho. Jsou nás všech, tak si jich vaţme.
4. Opravdu chceme pítko?
→ Pítko bylo zamítnuto ( ANO : NE : ZDRŢELI SE - 5 : 7 : 1 )
→ Za peníze ze sponzorského daru bude pořízeno něco jiného.
5. Hodnocení učitelů 2007
→ Hodnocení má v tomto školním roce na starost 5QB. Materiály jim budou poskytnuty.
Pan ředitel nás přišel osobně informovat o věcech, které byly nadneseny na minulém
zasedání:
6. 120 000,- pro vyšší gymnázium
→ Loni dostalo gymnázium od RSG 120 tisíc korun, které mělo vyuţít ve prospěch zejména
niţšího 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.
→ Návrhy od studentů: DVD přehrávače a „samočistící se ručníky“ na záchody

7. 100 let budovy
→ V červnu 2007 proběhnou oslavy 100 let budovy gymnázia.
Do příštího zasedání zástupci SPGN ve třídách zjistí:
→ Nápady, jak realizovat oslavy – co by nemělo chybět, jak si oslavy představujete.
→ Jestli jsou nějací dobrovolníci, kteří by byli ochotni pomoct při realizaci oslav.
→ Zástupci příště předají jmenné seznamy dobrovolníků.
→ Na plánu je např. fotografická soutěţ, výstavy, atp.
→ Za parlament má akci na starost Lucie Pichlerová ze 2.A.
8. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP)
→ Škola dostala grant, na sestavení publikace o ŠVP. Jelikoţ chce pouţít 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.
9. 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 téţ na nástěnce SPGN.
10. Příští zasedání
→ Jelikoţ jsme se nedohodli, datum příštího zasedání bude rozesláno e-mailem
v dostatečném předstihu.
Zapsal: Honza Novák

