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

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

1. Volba zástupce zletilých studentů do Školské rady
• Školská rada
♦ Tvoří ji zástupci, zvoleni zřizovatelem školy, zástupci z profesorského sboru,
zástupce nezletilých studentů (z řad jejich rodičů) a zástupce z řad zletilých
studentů
♦ Rada se schází několikrát do roka
♦ Mimo jiné může také upravovat školní řád
• Volba proběhne v úterý 20. listopadu o velké přestávce a 4.vyuč. hodinu ve
vestibulu gymnázia (volit mohou všichni zletilí studenti)
• Kandidáti: Zuzana Zadražilová (7MB) a Markéta Lompartová (3A)
• Zástupci, jež mají ve svých třídách zletilé studenty upozorní na důležitost těchto
voleb.
2. Ekologická otázka
• Oficiální vystoupení EKO Teamu by mělo proběhnout na příštím zasedání
• Anežka Literová (5QA) navrhuje, že by studenti mohli v rámci hodin EVV vytvořit koše
na tříděný odpad, které by byly umístěny do učeben a na další místa, kde koše chybí
3. Majáles
• Dramaturgem hudebního programu Majálesu 2013 byla jmenována Tereza Rychetská
(7MA)
• Návrhy témat
• Ekologie
• Africké kmeny
• Profese
• Večerníčky
• Profesoři
• Strašidla
• Pomeranče a mandarinky
• Avatar
• Zámečnictví
• Sporty
• Star Wars (popř. sci-fi
• Pán prstenů
obecně)
• Upíři
• Filmové (a knižní) postavy
• Pravěk
♦ O návrzích se bude hlasovat ve třídách a SPGN zpracuje výsledky hlasování
• Stánky
♦ Je třeba rozhodnout o množství a umístění stánků s nápoji (především na
základě zkušeností z minulého roku)
♦ V jednom ze stánků by mohl probíhat doprodej výrobků z vánočního
koncertu
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•

4.

5.

6.

7.

8.

Návrhy kapel
♦ Mixlevpixle (http://bandzone.cz/mixlevpixle), Lážo Plážo
(http://bandzone.cz/lazoplazo), SO (http://bandzone.cz/soband), Sek jsi
bombónky (http://bandzone.cz/sekjsibombonky), Runaway My Son
(http://bandzone.cz/runaway), Razz (http://www.razz.cz/), B.G. Korpus
(http://www.bgkorpus.cz/), Noble Crops (http://bandzone.cz/noblecrops),
No Noise (http://www.facebook.com/pages/No-Noise/197133867081258),
El’Brkas (http://www.elbrkas.cz/)
• Vystoupení
♦ Mohl by vystoupit školní sbor, bude-li chtít
♦ Rovněž kterákoliv třída gymnázia může vystoupit, bude-li chtít
• Anna Šenfeldová (4KA) se nabídla, že vytvoří propagační video
• Mohla by proběhnout tombola, organizace by ale byla velmi náročná
• Je třeba začít shánět sponzory
Nejhorší zasedání a dobré zasedání
• Předsedkyně požádala zástupce, aby anonymně napsali, jak by podle nich vypadalo
nejhorší zasedání SPGN a co by nemělo chybět kvalitnímu zasedání studentského
parlamentu
Dotazníky
• Předsedkyně poukázala na to, že mnozí studenti v dotaznících odpověděli, že nevědí,
co se v parlamentu právě projednává
♦ Zástupci by měli své třídy lépe informovat o činnosti SPGN
• Někteří studenti vyslovili názor, že účast na zasedání SPGN by měla být pro všechny
jeho členy povinná; to ovšem není možné zařídit
Hesla na Wi-Fi
• Nedávno byla změněna hesla do většiny sítí Wi-Fi ve škole, ovšem nikdo zatím
studentům tato nová hesla nesdělil
• Návrh studentů na zřízení Wi-Fi sítě, jež by byla přístupná pro studenty, kteří doma
nemají možnost internetu - předsedkyně bude s vedením školy o tomto návrhu
diskutovat
Akce SPGN
• 14 z 15 je pro, aby SPGN pořádal ještě nějakou další akci kromě Majálesu
• Z návrhů bylo vybráno „zakončení školního roku“, konkrétnější podoba akce bude
projednávána na dalších zasedáních
Klubovna SPGN
• V tomto školním roce nemůže být klubovna veřejně přístupná všem studentům,
neboť pro ni neexistuje evakuační plán (použití tedy jen pro předem naplánované
akce)
• Předběžně rozhodnuto o podobě výmalby klubovny
♦ Logo SPGN, logo gymnázia, otisky rukou
• Další malování bude 27. 11. V 13:55

Zápis ze zasedání bude rozeslán na všechny e-maily v databázi a bude k dispozici k nahlédnutí na
nástěnce SPGN a na stránkách školy.
Další zasedání se koná 30. 11. 2012

Zapsal: Radek Novotný
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