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Studentský parlament Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

22.1.2016

6. zasedání SPGN
Přítomni

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

Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):
Program:
1) Prof. Eliška aktualizuje fotky u tříd na webové stránce školy
2) Ředitelství školy hledá fungující řešení problému s přezouváním, zvažuje se umístění cedule
u popelnic u vchodu do šaten
3) Tereza Riegerová vypracuje návrh na nové razítko SPGN.
4) Pan školník doplnil chybějící držáky na oblečení v kabinkách na dámských záchodech.
5) MAJÁLES:
 Tématem letošního Majálesu se stala MODRÁ barva, do které bude sladěna
výzdoba na místě a oblečení návštěvníků.
 Majálesový průvod byl po hlasování ZRUŠEN

 Zástupci se zeptají ve svých třídách, zda někdo nemá zájem o moderování Majálesu








Zástupci na podají návrhy na kapely
Zástupci se zamyslí nad potencionálními sponzory Majálesu (můžou býti i rodiče;
přijímáme veškeré částky o od 500 Kč).
Dle hlasování bylo rozhodnuto o studentském stánku s občerstvením
Studenti se zamyslí nad doprovodným programem
Všichni studenti mohou odevzdat na příští zasedání své návrhy na tematické
plakáty velikosti A3, A4, A6
Statutární zástupce akce je: Vendula Václavková (7MA)
Organizace bude rozdělena do několika kategorií, kterou dostanou na starost
konkrétní lidé, kteří si mohou sestavit vlastní organizační tým (zájemci se nahlásí
na dalším zasedání). Kategorie jsou následující:
a) Sponzoři (grant, RSG, …) = J. Bubanec
b) Kapely, podium + program = M. Šafránková
c) Propagace před i po akci = V. Štěpán
d) Požární hlídka = V. Václavková?
e) Organizace úklidu = ?
f) Doprovodný program = A. Koukol?
g) Zajištění místa na MU = L. Hrubčík
h) Placky a plakáty = P. Vilímek + B. Kolářová

Další zasedání proběhne 05. 02. 2016
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: Jan Bubanec, 5QB
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