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Studentský parlament Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

29. 05. 2015

11 . zasedání SPGN
Přítomni:

1PB, 2SA, 2SB, 4KA, 4KB, 5QA, 5QB, 6XA, 7MB, 2A, 3A, 4A + Mgr. Soukup
(12 – parlament je usnášeníschopný pro všechna hlasování)
Nepřítomni (omluveni): 1PA, 3TA, 6XB, 7MA, 8OA, 8OB
Nepřítomni (neomluveni): 3TB, 1A
1. Proběhlo hlasování o nových stanovách a hlasovací řádu
o Pro stanovy: 11 hlasů
Pro hlasovací řád: 5 hlasů
o Proti stanovám: 0 hlasů
Proti hlasovacímu řádu: 1 hlas
o Zdrželo se: 1 hlasů
Zdrželo se: 6 hlasů
 Parlament přijímá nové stanovy a proběhne další debata ohledně hlas. řádu
2. Oslava zakončení školního roku
o Čtvrtek 25. června – den před vysvědčením
o 1. hod. – příprava; 2-3. hod. – akce; 4-x. hod. – streatball (Mgr. Nedbal)
o Akce se bude konat souběžně s burzou učebnic a výprodeje ztrát a nálezů (na starosti má
Mgr. Trtíková)
o Na akci se budou předávat růže profesorskému sboru
o Sháníme aparaturu (pan Plaňanský X pan Lébl)
3. Návrh na vytvoření webové stránky pro burzu učebnic
o Pro: 1 hlas
o Proti: 7 hlasů
o Zdrželo se: 3 hlasy
 Stránka nebude vytvořena – návrh byl zamítnut
4. Malování prostěradel bude probíhat poslední či předposlední týden v červnu
o Úkol: Sehnat nějaká stará prostěradla
5. Předseda studentského parlamentu Tomáš Formánek rezignoval z osobních důvodů na post
předsedy
o Ve funkci setrvá do příštích voleb: 5. června
6. Školní počítače jsou v katastrofálním stavu (učebna 52)
o Studenti musí vypracovávat integrace – musí být funkční technika
o Bude informován ředitel školy a jiné příslušné orgány
7. Zástupci sepíší svoje poznámky a hodnocení k letošnímu Majálesu a odešlou ho na email:
tomas.formanek21@gmail.com

Datum dalšího zasedání: 05. 06. 2015
Zápis ze zasedání bude rozeslán na všechny e-maily v databázi a bude k dispozici k nahlédnutí na
nástěnce SPGN a na stránkách školy.
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Zapsal: Jan Bubanec, 4KB

