Úterý 6.2.2007

Zasedání SPGN 6/2006
Nepřítomni: 3TB, 4KA, 6XA, 7MB
Omluveni: 1A, 8OB
1. Hlasovací řád
→ Připomínky nejsou, příště se zástupci vyjádří pouze k počtu tříd, jejichž přítomnost je pro
platnost hlasování nutná.
2. 120 000,- pro vyšší gymnázium
→ Návrhy od studentů: DVD přehrávače a „samočistící se ručníky“ na záchody
→ Zbytek peněz rozdělit mezi kabinety, které by si dle potřeby mohly nakoupit učební
pomůcky.
3. 100 let budovy
→ Za parlament má akci na starost Lucie Pichlerová ze 2.A.
→ Jmenné seznamy dobrovolníků jsou stále otevřené, další zájemci se mohou u Lucky hlásit.
4. Školní vzdělávací program
→ Zatím máme 3 dobrovolníky, další se mohou hlásit u Honzy Nováka ze 3.A.
5. Semináře pro příští rok
→ Pokud máte zájem o vypsání nějakého nového semináře, nebo jakékoli připomínky a
návrhy k tomuto tématu, zastavte se co nejdříve za Honzou Novákem ze 3.A.
6. Projednání změny názvu školy
→ Vedení školy požádalo SPGN, aby dal hlasovat, zda studenti souhlasí s navrhovanou
změnou názvu naší školy, která by s mela nově jmenovat podle spisovatele Bohumila
Hrabala.
→ Změna byla zamítnuta. (ANO : NE : ZDRŽELI SE – 0 : 16 : 0 ; 1.A a 8OB hlasy poslaly.)
→ Argumenty SPGN jsou: sám spisovatel si toto během svého života nepřál; pro školu nic
neudělal, ve svých dílech jí nezmínil, nijak neproslavil; nebyl příkladným studentem, propadl,
atp.; jeho studium v NBK byla náhoda; místní lidé, kteří ho znají, o něm mluví jako o
vulgárním, nezdvořilém, opilci, atp.; dále je argumentem, že pojmenovávat školy po někom je
trendem poslední doby, naše škola má zvučné jméno a opakovaní kroků jiných by ji spíše
zařadilo do šedě mnohých názvů utvořených dle slavných jmen.
7. Státní maturita
→ Studenti třetích ročníků vyššího gymnázia žádají skrze SPGN vedení, o katalogy
požadavků ke státní maturitě, která je zatím podle zákone čeká. Dosud např. nevědí, z jakých
knížek budou skládat maturitu z ČJL.

8. Další návrhy a připomínky
→ Kvalita toaletního papíru
→ Sušáky na ruce nebo ručníky v tělocvičnách
→ Zrcadla v tělocvičnách
→ Regulace vytápění
9. Čipešššeek
→ Redakce žádá SPGN o hlasování, jestli má podle studentů smysl vydávat časopis.
→ Zástupci dají do příště hlasovat ve třídách a připraví si ze tříd konkrétní hodnocení
současného Čipešššku – pochvaly i připomínky.
10. 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.
11. Příští zasedání
→ Datum příštího zasedání bude rozesláno e-mailem v dostatečném předstihu.
12. S vedením bude o všem jednat předseda SPGN.
Zapsal: Honza Novák

