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3. zasedání SPGN
Přítomni

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

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

1) Volby na pozici IT technik
• 2 kandidáti: Antonín Dadák a Hynek Brynych
• Vyhrál Antonín Dadák s 20 hlasy, na druhém místě Hynek Brynych se 6
hlasy
2) Zhodnocení Týdne národní hrdosti
• Dobrý nápad, ale stále tu je velký prostor pro zlepšení organizace
• Nápady na zlepšení:
 S organizací začít dříve cca o 4 měsíce
 Nekomunikovat pouze s vedením, ale i s učiteli (např. formou
týdenních „updatů“, které by se hromadně rozesílaly e-mailem
3) Projekt Edison
• Iniciativa Song Nquyena
• Už je po posledním přihlašovacím termínu, takže se projekt přesouvá na
příští rok
4) Národní parlament dětí a mládeže (NPDM)
• Lukáš Jančík a Jiří Šantavý se zúčastnili čtyřdenního sněmu
• Prošli si několika workshopy a přednáškami a napadlo je založení
nymburského mládežnického parlamentu
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5) Nymburský mládežnický parlament
• Instituce, která by operovala pod správou města
• Sjednotila by nymburské studenty
• Hlasování, zda se této myšlence máme v budoucnu věnovat:
 Pro: 11 tříd, 6 funkcí
 Proti: 6 tříd, 3 funkce
 Zdrželo: 0 tříd, 1 funkce
• Výsledek hlasování: V budoucnu se této myšlence budeme věnovat.
6) Majáles
• Začali se řešit sponzoři
• Nutno zařídit stánky a zábor – Kryštof Ottomanský
• Návrh na kapelu: Suchá větev
7) Trello – Proč se nepoužívá?
• Nutno pravidelně zveřejňovat informace
• Zlepšit transparentnost
• Pouze 1 správce
8) Delegace na Setkání spřátelených studentských samospráv a XII. Republikový
sněm ČSU
• Pojedou členové parlamentu Jan Bubanec, Jiří Šantavý a Alexander
Koukol
• Mají plnou moc hlasovat za náš parlament
9) Vánoční sbírka hraček pro dětský domov
• Na starost si ji vzal Adam Fišer
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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