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

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

Program:
1) Projekt „Studentská simulace komunální politiky“
 Jednalo by se o besedy s nymburskými zastupiteli
 Zatím máme pouze velice strohé informace – Matěj Prášil (8OB) do příštího
zasedání zjistí od p. prof. Nedbala bližší informace
2) Automaty ve škole
 Sepsání stížnosti na školského ombudsmana a na ministerstva školství a
zdravotnictví
 Hlasování:
 PRO: 10
 PROTI: 0
 ZDRŽELI SE: 1
 ČSU je ochotna podpořit naší případnou iniciativu
3) Fronty na COPu a upřednostňování tamních studentů/učňů
 Vedení školy se domnívá, že je to pouze malichernost
 Od tohoto návrhu jsme tedy upustili
4) Volby do Školské rady
 Kvůli nízké volební účasti byly volby opakovány
 Tyto poté vyhrála Světlana Gareeva (7MA)
5) Vyvěšení pláten letošních prvních ročníků
 Plátna byla vyvěšena v kmenových učebnách tříd 1PA, 1PB a 1A (uč. 66, 71 a 77)
6) Filmová noc
 Možnost znovu se pokusit o realizaci tohoto projektu
 Termín: zřejmě začátek dubna
7) Vánoční sbírka hraček
 Sbírka hraček pro dětský domov
 Konání v termínu 5.12. - 16.12.2016
 Do vestibulu školy by se zřejmě umístila sběrná nádoba, do které by studenti mohli
věnovat své staré hračky, které by poté byly předány dětskému domovu
v Nymburce
8) VIII. republikový sněm ČSU
 Ve dnech 13.11. – 14.11.2016 se konal VIII. republikový sněm ČSU, kterého se
účastnili i naši zástupci (Martina Šafránková (6XA) a František Zajíc (8OB))
 Řešilo se mimo jiné i téma „pamlskové vyhlášky“, kde i zástupci jiných škol zaujali
podobný názor, jako my a kdy se ČSU vyjádřila k podpoře naší případné iniciativ
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ČSU došla k tzv. „Devíti prioritám“, které se bude pokoušet realizovat a které jsou
jejími hlavními cíli
 Posílení žákovských samospráv
 Důraz na kvalitu učitele
 Důraz na metodickou pestrost ve výuce
 Snížení max. počtu žáků ve třídě na 24
 Zvýšení odměn za praxe a jejich kvalita
 Větší volitelnost vyučovacích předmětů
 Uznání jazykového certifikátu u maturity
 Odvolatelnost vůči kázeňským opatřením
 Apolitické jmenování ředitelů
 Podrobnější informace naleznete zde
9) Projekt Edison
 Sehnat hostitelské rodiny, u kterých by zahraniční studenti mohli bydlet
10) Majáles
 So 29.4.2017 od 14:00
 Kapely:
 Huafi
 Přísun Povolen
 Atmosphere
 Interpret Neznámý
 Hitfakers
11) Podněty ze tříd
 Žádné

Další zasedání proběhne 02. 12. 2016
Zápis ze zasedání bude rozeslán na všechny e-maily v databázi a bude k dispozici k nahlédnutí na
nástěnce SPGN a na stránkách školy.
Zapsal: Martin Novotný, 6XB
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