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

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

Program:
1) Majáles
 Majáles byl příjmový
 Získané peníze budou využity primárně pro příští ročník
2) Mléko do škol
 Projekt byl na minulém zasedání schválen, nyní je u vedení školy, které jej musí
potvrdit
3) Beseda s ředitelkou Nymburského kulturního centra
 Beseda bude v úterý 13.6. v uč.73 od 14:00h
 Beseda bude na téma kulturního vyžití v Nymburce
4) Letní škola aplikované ekologie
 Pořádá Fakulta životního prostředí ČZU v Praze pro studenty ve věku 13-19 let
 Účast je bezplatná a zahrnuje široké spektrum témat, od ekologie, přes
hydrochemii, až po genetiku či geochemii.
 Podrobné informace na https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6896-studium/r-6911-hura-navysokou/r-12494-letni-skola
5) Burza učebnic
 Bude ve čtvrtek 29.6. od 8:00 do 10:40 ve vestibulu školy
6) Burza ztrát a nálezů
 Bude probíhat souběžně s burzou učebnic
7) Zakončení školního roku
 Proběhne ve čtvrtek 29.6. na dvoře a bude spojeno s vystoupením kapely Huafi
a finálem letošního ročníku školní streetballové ligy
8) Projekt EDISON
 V pondělí bude pro Edisony uspořádána orientační hra po nočním Nymburce
 Na starost mají Světlana Gareeva (7MA) a Václav Novotný (1A)
 Zbytek programu je v zápisu ze 17. Zasedání SPGN
9) Projekt Hrdá škola
 Další výzvou z projektu Hrdá škola je sportovní klání se sousední školou (v našem
případě tedy přichází v úvahu ZŠ Komenského)
 Hlasování:
 PRO: 0
 PROTI: 6
 ZDRŽELO SE: 5
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 Návrh byl zamítnut pro velké množství práce s ním spojeným a malým
množstvím času na jeho realizaci.

Další zasedání proběhne 09. 06. 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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