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15. zasedání SPGN
Přítomni
Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):

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

Program:
1) Soutěž v řešení Rubikovy kostky
 Bude zapojena jako součást programu při Zakončení školního roku
2) Přednášky první pomoci
 Iniciátor programu se nedostavil a ani jsme nebyli usnášeníschopni, tudíž se další
řešení odložilo na další schůzku
3) Projekt Edison
 Stále hledáme anglického moderátora – NUTNÉ
 Hledáme i dobrovolníka, který by provedl Edisony po Nymburce
 Byla by možnost, že by tento průvodce mohl využít maturitní práci, která
byla zpracována jako anglický průvodce po Nymburce
4) Hledají se kuchaři/kuchařky do školní chaty v Rokytnici n. Jizerou
 Rodičovské sdružení nemá dostatek kuchařů pro školní kurzy, pořádané v Rokytnici
 Kdyby někdo věděl o komkoliv ze svého okolí, kdo by měl o tuto práci zájem, byli
bychom rádi
5) Majáles
 Majálesový banner
 Využijeme banner, který jsme získali minulý rok a přesprejujeme jej,
abychom ho mohli vyvěsit
 Průvod
 Hledáme fotografy, kteří by zdokumentovali průběh majálesového průvodu
(28.4.)
 Dobrovolníci
 Hledáme dobrovolníky na pomocné práce, spojené s Majálesem
 Pátek odpoledne – stavění organizátorského stanu stanu + složení
laviček a stolů
 Sobota dopoledne – stavění laviček a stolů; příprava stánků
 Neděle dopoledne – úklid po akci
 Vhodné i pro studenty NG (žádné fyzicky náročné práce)
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6) Podněty ze tříd
 Zřízení kontejneru na sklo
 Založení školního časopisu
 Již dříve zde obdobný koncept byl, v současnosti však nic takového
neexistuje
 Možnost domluvit se na spolupráci s p. prof. Machurkou, který měl o toto
v minulosti též zájem
 Nemožnost vybrat si v septimě ročníkovou zkoušku ze SPS
 Vedení školy argumentuje tím, že je to „podobor“ ZSV, avšak v ZSV se
v septimě probírá ekonomie a právo, zatímco v SPS se probírá primárně
psychologie, což jsou obory velmi rozdílné
 Vedení školy prezentuje ročníkové zkoušky jako „přípravu na maturitu“,
proto je podle návrhu hloupost neumožnit ročníkovou zkoušku z předmětu,
ze kterého se dá maturovat
 Vyučující SPS by s tímto návrhem neměli problém

Další zasedání proběhne 21. 04. 2017
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, 6XB
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