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

1PA, 1PB, 2SB, 3TA, 5QA, 6XA, 7MA, 7MB, 8OA, 2A, 3A (11 –
parlament je usnášeníschopný pro všechna hlasování)
4KA, 4KB, 8OB, 1A
2SA, 3TB, 5QB, 6XB, 4A

1. Příspěvek 10 Kč
• Zástupci požádají studenty o desetikorunový příspěvek na činnost SPGN
♦ Příspěvek je dobrovolný
• Minulý rok byly vybrané peníze použity hlavně na výdaje spojené se
zářijovým vítáním studentů a na vybudování klubovny SPGN
• Plánované využití peněz vybraných letos
♦ Výdaje spojené s vítáním studentů (plachty, barvy, šablony)
♦ Deky na utěsnění oken v budově gymnázia
♦ Kontejnery na tříděný odpad
♦ Kancelářské potřeby pro SPGN
2. Wi-Fi
• Sítě byly uvedeny mimo provoz, neboť plně nezvládaly nápor všech připojených
zařízení
• V současnosti se pracuje na zřízení nových sítí, které by měly být v provozu od ledna
2013
3. Školní stipendium
• Student, jenž má po celou dobu studia výborné vysvědčení, obdrží při ukončení
studia stipendium ve výši asi 500 Kč
• Předsedkyně SPGN v současnosti jedná s panem ředitelem o zjednodušení podmínek
pro získání stipendia a o zvýšení částky
4. Majáles
• Z hlasování ve třídách vyšlo vítězně téma „Science fiction“ a stalo se tak oficiálním
tématem Majálesu 2013
• Anežka Literová (5QA) osloví výtvarně na dané studenty a požádá je o vytvoření
návrhů plakátů a placek
5. Přepážky mezi pisoáry na pánských toaletách
• Návrh zamítnut z důvodu nedostatku financí
6. Rekonstrukce
• Dne 10. 12. se v Obecním domě koná veřejná schůzka ohledně plánované přestavby
jižního křídla budovy gymnázia
7. Lavička u chemické laboratoře
• K chemické laboratoři bude umístěna lavička, aby se studenti čekající na výuku měli
kam posadit
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8. Vánoční hodina
• Studenti se mohou jako každý rok domluvit s příslušným vyučujícím o zařazení
třídnické hodiny
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 14. 12. 2012 v klubovně SPGN

2

Zapsal: Radek Novotný

