Pátek 13.10. 2006

Zasedání SPGN 2/2006
Nepřítomni: 7MB, 6XA,
Na části zasedání byl přítomen pan ředitel.
1.Volba nového předsedy SPGN
→ Na zasedání proběhla volba nového předsedy SPGN.
Zvolen byl Honza Novák ze 3.A. (novak-honza@seznam.cz, 220-213-554)
Místopředsedy jsou Katka Hanousková (3.A) a Sufian Doula (5QB)
2. Ředitelské volno 28.9.2006?
→ Pan ředitel nám přišel osobně vysvětlit důvody, proč není možné udělovat studentům
ředitelská volna. K tomuto lze podle něj přistoupit jen v odůvodněných případech jako např.
úspora energie(COP), havárie (ZŠ), nebo něco, co závažně naruší běh školy. Pokud nejde o
havárii, musí se o ŘV žádat s velkým předstihem a žádost projde schválením u zřizovatele
(v našem případě kraj). Z těchto důvodů se u nás ŘV neuděluje.
→ „Havárie nemáme, popř. nefingujeme, páč jsme poctivý, intr nemáme a když stavíme, tak
to vždycky vyřešíme tak, aby studentíci nepřišli o svoje hodiny..=)“
3.Závěsy ve třídách
→ 6XB dala znovu dohromady seznam učeben, kde závěsy chybí, a předala ho panu řediteli,
aby mohl zakoupení závěsů zařadit do rozpočtu na rok 2007, pokud to bude možné.
4. Snowboardové kurzy
→ Postoj vedení je kladný. Tomáš Friedel si vzal na starost konzultaci s p. prof. Hyblerem a
případnou realizaci projektu. Prosím zástupce, aby mu byli k ruce a vyhověli jeho
případným požadavkům.
5. Volba poradce z řad profesorského sboru
→ Vzhledem ke spokojenosti s jeho prací jsme požádali p. prof. Sedláčka, on nabídku přijal a
byl opět jednomyslně zvolen 17 hlasy. Další kandidáti dostali max. 1 hlas.
6. Hodnocení učitelů
→ Příště budeme hlasovat o připomínkách k Hodnocení učitelů, připravte si tedy své
návrhy.
7. Ochotnické divadlo
→ Zájem o tuto aktivitu na naší škole je. Setkání by měla být asi v pátek a trvat cca 2 hod.
Záleží na domluvě. Zájemci se mohou hlásit u p. prof. Janíka. Informace získáte i v 2.A.
→ Vyzvěte zájemce k přihlášení u p. Prof. Janíka. Zjišťování počtů po dohodě odpadá!!
8. Filmový klub
→ 5QA přislíbila, že zjistí cenové a právní podmínky, za kterých je možné veřejně promítat
filmy. Popřípadě se poptá po výhodné nabídce.

9. Webnástěnka
→ P. prof. Eliška ochotně vyhověl naší žádosti a je připraven příspěvky parlamentu přijímat a
zveřejňovat na webu školy. Materiály přijímá ve formátu .html-raději, nebo i v jiných
formátech, kde si pak vyhrazuje právo na drobné grafické změny. Materiály posílejte po
dohodě na jeho školní e-mailovou adresu : eliska@gym.nymburk.cz
10. Hlasovací řád
→ Do příštího zasedání bude ready hlasovací řád, podle kterého se bude SPGN řídit
v následujícím roce. Hlasovací řád se příště prodiskutuje, a pak se odhlasuje jeho platnost.
11. Bagety v jídelním automatu
→ Do příštího zasedání zkusí 8OB zjistit jak je to s případným umístěním baget do jídelního
automatu. Na tomto zasedání diskuse neproběhla.
12. Pečivo o přestávkách
→ Bylo nabídnuto zásobování školy pečivem a celkově sortimentem běžného pekařského
stánku (např. u nádraží). Prodej by proběhl vždy o velké přestávce.
→ K. Hanousková představí návrh rěditelství, vyjedná svolení a případné podmínky.
→ Zjistěte zájem ve svých třídách, příště budeme hlasovat.
13. Připomínka:
→ Nefungují vysoušeče na pánských WC v přízemí.
→ Zajistí Honza Novák
14. Zápis ze zasedání
→ Zápis ze zasedání bude rozposlán na všechny e-maily v nové databázi. Do tříd, které
nebyly přítomny bude zápis doručen. K nahlédnutí bude též na nástěnce SPGN.
15. Příští zasedání
→ Příští zasedání proběhne 3.11. Případnou změnu se včas dozvíte.
Zapsal: Honza Novák

