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1. zasedání SPGN
Přítomni

Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):
Program:

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

1) Veletrh mimoškolních aktivit
 Určené primárně pro 1PA, 1PB a 1A
 Středa 19.9. 3. hodinu
 Organizace se ujal Adam Fišer
2) Oslava 100. výročí ČSR
 Návrhy, u nichž je potřeba co nejdříve zjistit proveditelnost:
 Zasazeni stromů lípy na dvoře v součinnosti s Komenského ZŠ
 Koncerty na dvoře, filharmonie
 Věšení českých vlajek
 Výjezdy na exkurze
 Národní muzeum, Národní technické muzeum,
věznice Jiřice
 Zajímaví hosté / besedy atp.
 Vytvoření mrtvé schránky
 Možnost získání grantu od Středočeského kraje, účetní (Jakub
Formánek) prověří podmínky, na které bychom museli přistoupit

3) Hrdá škola
 Několik mezinárodních dní slavených na školách, např. Suit-up day
(den, kdy všichni přijdou seriózně oblečeni), zaštítěných organizací
Schools United
 Jednotně jsme se shodli, že budeme postupovat jako v předchozích
letech – do projektu se nebudeme hlásit a zorganizujeme pouze
některé akce
 Padl návrh na oslavy i jiných mezinárodních dní, ovšem ne kterých
4) Ukončení Mléko do škol
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 Mléčné produkty by již nebyly plně sponzorované, muselo by se za ně
tedy platit. Hlava se již dříve rozhodla, že to administrativně nezvládne
5) Majáles
 Datum 4.5.
 Hlasovalo pro: 100% přítomných tříd a funkcionářů
 Hlasovalo proti: 0% přítomných tříd a funkcionářů
 Zdrželo se hlasování: 0% přítomných tříd a funkcionářů
 Téma:
 Hlasovalo pro: 0
 Hlasovalo proti:
 Zdrželo se hlasování: 1 třída, 0 funkcionářů
 Průvod:
 Hlasovalo pro: 1 třída, 0 funkcionářů
 Hlasovalo proti: X, 100% funkcionářů
 Zdrželo se hlasování: 1 třída
 Účetní, PR a hl. projektový vedoucí byli pověřeni sháněním sponzorů
 Návrh ze tříd: zálohované kelímky
 Do příštího zasedání navrhovatel zjistí kalkulaci
6) Studentské volby do zastupitelstev
 Organizují Lukáš Jančík (SR), Tomáš Prokop a Tereza Jeřábková
 Parlament poskytne finance na tisk potřebných materiálů
7) Připomínky od studentů
 Návrh na zavření oken v učebnách č. 55 a 56. Jedná se o
nejvyšší řadu oken, kam studenti nedosáhnou.

Datum dalšího zasedání bude upřesněno.
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: Václav Berný, 6XB
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