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Studentský parlament Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

13. 11.2015

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

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

Program:

1) Od 18. do 24. listopadu bude na naší škole probíhat inspekce MŠMT, která jezdí jednou za 6
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

let, studentům bylo doporučeno, aby se chovali tak, aby nepoškozovali dobré jméno naší
školy.
Studenti vyššího gymnázia podali návrhy na nové semináře
 6XA – zmodernizování učebních osnov programování
 5QA – kurz latinského jazyka
Vedení školy se zasadí o to, aby příští školní rok znovu proběhl týden EDISON.
V pátek 20. a sobotu 21. listopadu se uskuteční VI. Republikový sněm ČSÚ.
 Páteční program: Debata o budoucnosti českého školství
 Nabídka platí pro všechny studenty školy a debatní klub
o Zájemci ať se hlásí Lukáši Hrubčíkovi (6XB), nebo Honzovi Bubancovi (5QB)
 Sobotní program – výměna zkušeností s ostatními studentskými parlamenty ČR.
Paní prof. Martínková bude organizovat Vánoční volejbalový turnaj, zájemci, ať se hlásí ní.
Studentka naší školy zařídí besedu v anglickém jazyce o Vánočních zvycích v Americe,
probíhat bude v pátek 18.12 a bude zvlášť pro VG a NG.
Na webových stránkách budou u tříd aktualizovány fotografie
MAJÁLES:
 Bude se konat 1. května 2016
 Je třeba sehnat dobrovolníky na přípravu 30.4(odpoledne);1.5 (celý den);2.5 (úklid)
 Zástupci sesbírají ve svých třídách návrhy na téma Majálesu.
 Zástupci se zeptají, zda studenti stojí o Majálesový průvod od školy pod hradby.
 Zástupci se zeptají ve svých třídách, zda někdo nemá zájem o moderování Majálesu
 Zástupci na podají návrhy na kapely
 Zástupci se zamyslí nad potencionálními sponzory Majálesu (můžou býti i rodiče;
přijímáme veškeré částky o od 1000 Kč).
Návrhy ze tříd:
 6XA – Na dívčích toaletách chybí věšáky na věci
 8OA – Prodávat v automatech papírové kapesníčky
 8OA – Vánoční fotbalový turnaj pro dívky – hlasovat ve třídách
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Zapsal: Jan Bubanec, 5QB
Další zasedání proběhne 04. 12. 2015
Zápis ze zasedání bude rozeslán na všechny e-maily v databázi a bude k dispozici k nahlédnutí na
nástěnce SPGN a na stránkách školy.
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