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12. zasedání SPGN
Přítomni

Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):

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

Program:
1) Majáles
• Zpětně došlo ke zhodnocení 11. Ročníku Majálesu
• Po sepsání všech dobrovolníků dojde k jejich drobnému peněžnímu ohodnocení
2) Projekt Alumni outreach
• Návrh od Matěje Ballatyho (absolvent)
• Projekt spojující absolventy školy se současnými studenty
• Možnost navazování kontaktů přes sociální platformu
• Možnost v rámci projektu lépe koordinovat setkání absolventů, pořádat přednášky
od úspěšných absolventů, či vyhledávání absolventů, kteří by studentům mohli
pomoci v jejich rozvoji
• Hlasování:
• PRO: 12 tříd + 6 funkcí
• PROTI:
• ZDRŽELI SE: 2 třídy + 2 funkce
• SPGN se bude zabývat realizací projektu; hlavní zodpovědnost má sekce SR,
s podporou PR, projektových vedoucích a komunikace s vedením
3) Volby do funkcí
• Nové volby do funkcí SPGN proběhnou na posledním zasedání tohoto školního
roku (v úterý 26. 6. 2018)
• Prosíme všechny potenciální zájemce, aby si do té doby rozmysleli svou účast a
případně ji potvrdili na Trellu
4) Burza učebnic a burza ztrát a nálezů
• Proběhnou v průběhu dopoledne v úterý 26.6.
• NA starost mají Tereza Jeřábková (6XB) a Marie Vítů (2A)
5) Zakončení školního roku
• Proběhne v pátek 29. 6., první hodinu ve vestibulu/na dvoře
• Součástí programu bude poděkování zaměstnancům školy a předání růží
• Zároveň se pokusí dorazit i kapela Huafi
• Prosíme členy, kteří mají kontakty na nějaké květinářství, aby se pokusili sehnat
růže (cca 65 kusů)
6) Den stolních her
• V průběhu úterý 26. 6. (od 1. do 4. vyuč. hodiny)
• Za průběh celé akce zodpovídá David Dvorský (7MB)
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•

7)

8)

9)
10)

11)

Akci budou tvořit následující společenské hry:
• Šachy – na starost Martin Novotný (7MB) a Václav Berný (5QB)
• Dáma – na starost Adolf Toman (3A)
• Piškvorky – na starost David Dvorský (7MB), Jiří Šantavý (4KA) a Lukáš
Jančík (6XA)
• Hearthstone – na starost Martin Novotný (7MB), Emanuel Šidák (7MB) a
Vojtěch Novotný (1A)
• Karetní hry (prší, mariáš, poker, přebíjená, atd.) – na starost Jiří Šantavý
(4KA) a David Dvorský (7MB)
• Městečko Palermo – na starost Tomáš Kratochvíl (1PB)
• Bang! – na starost Tereza Jeřábková (6XB)
• Stolní tenis/obíhaná – na starost Adam Fišer (2A)
• Forma organizování jednotlivých her (volné hraní/turnaj, popř. forma turnaje) je
čistě v rukou jednotlivých organizátorů
• Pokud by měl kdokoliv další nápad na další společenskou hru, a je schopný ji
zorganizovat, je možnost přidání dalších her
Setkání žákovských parlamentů základních škol
• Pořádá nedaleká ZŠ
• Návrh od pana ředitele, že by se akce mohli zúčastnit zástupci sekund a tercií)
Bufet v prostorách gymnázia
• Byli jsme osloveni firmou, zřizující školní bufety
• Možnost mít přímo v gymnáziu vlastní bufet (odpadá nutnost chodit až do sousední
ZŠ Komenského)
• Na starost mají Jiří Šantavý (4KA), Tereza Holečková (4KA) a Václav Berný (5QB)
Zahájení školního roku
• Potřebujeme sehnat prostěradla pro třídní plátna
Oslavy 100. výročí vzniku ČSR
• Možnost využít celý týden pro akce spojené s výročím vzniku ČSR
• Nápady na program:
• Přednášky, zaměřené na „osudové osmičky“
• Možnost spojit program s projektem Alumni (viz bod 1)
• Přednášky v rámci projektu „Živá knihovna“
• Možnost přednášek o dění v roce 1989 od p. Ottomanského
• Za celý projekt budou zodpovídat nově zvolení projektoví vedoucí
• Prosíme o další nápady na program
Připomínky ze tříd:
• 1PA nemá ve své kmenové učebně vyvěšeno své prostěradlo
• Budeme řešit s jejich třídním vyučujícím

Další zasedání proběhne 26. 06. 2018
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: Martin Novotný, 7MB
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