Pátek 17.10. 2008

Zasedání SPGN 2/2008
Nepřítomni: 2SA, 2SB, 3TA, 5QA, 2A, 3A
Omluveni: 6XA
1.Volba nového předsedy SPGN
→ Na zasedání proběhla volba nového předsedy SPGN.
Zvolena byla Lucie Ouředníková ze 6XB( lucieourednikova@seznam.cz )
Prvním místopředsedou je Pavlína Červinková ze 6XB
Druhým místopředsedou je Jakub Čihák z 1A
2. Volba poradce z řad profesorského sboru
→ Na funkci poradce z řad profesorů byla navržena pouze pí. prof. Martincová (Zsv, Svs,
Mat). S funkcí souhlasila a byla schválena při hlasování (13:13)
3. Samozavírací dveře na pánské záchody
→ Samozavírací dveře na záchodech jsou stále v jednání
→ Za parlament má na starosti stále 4A
4. Majáles
→ Majáles se bude konat stejně jako minulý rok 1.5
→ 8OA zajistila podium
→ 4A podala žádost o finanční příspěvek na městský úřad
→ Každá další iniciativa je vítána (sponzoři, akce, jakékoli návrhy, ...)
5. Hlasování o přezouvání
→ Hlasování o přezouvání z minulého zasedání nebylo schváleno vedením školy
6. Školní rádio
→ O realizaci školního rádia se nadále stará 1A
7. Výměna automatů na pánských záchodech
→ Zajištění automatů na kondomy má na starost nadále 8OA
8. Burza lyží
→ Před vánočními prázdninami by na škole měla proběhnout burza lyží (starší prodají
mladším)
→ Zástupci s tím obeznámí své třídy a do příště zjistí zájem o burzu
9. Třídění odpadu
→ V průběhu listopadu se na škole zvýší počet košů na tříděný odpad
→ Zástupci o důležitosti třídění informují své třídy
10. Volba zástupce zletilých studentů do školské rady
→ Zástupci tříd, ve kterých jsou zletilí studenti byli informováni a informují své spolužáky
→ Volební řád je k nahlédnutí ve 4A
11 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.
12 Příští zasedání
→ datum příštího zasedání bude rozesláno e-mailem v dostatečném předstihu.
Zapsala: Lucka Pichlerová

