Pátek 30.3.2007

Zasedání SPGN 7/2006
Nepřítomni: 1PA, 2SB, 3TA, 5QB, 6XA
Omluveni: 1. Hlasovací řád
→ Byl jednomyslně schválen.
2. 120 000,- pro vyšší gymnázium
→ Návrhy od studentů: DVD přehrávače a na záchody „samočistící se ručníky“ a vysoušeče
rukou, síťka, popř. celý stůl na stolní tenis v Rokytnici
→ Zbytek peněz rozdělit mezi kabinety, které by si dle potřeby mohly nakoupit učební
pomůcky.
3. 100 let budovy
→ Za parlament má akci na starost Lucie Pichlerová ze 2.A.
→ Jmenné seznamy dobrovolníků jsou stále otevřené, další zájemci se mohou u Lucky hlásit.
→ Prosíme o pomoc. Pokud někdo máte známé nebo rodinu, kteří vlastní obchod,
zeptejte se prosím, zda by bylo možné v tomto obchodě vyvěsit propagační leták o výročí
školy.
4. Další jednání o změně názvu školy
→ Na jednání byli přítomni pan ředitel a pan prof. Sýkora. Sdělili nám svůj názor ohledně
udělení čestného názvu naší škole, neboli pojmenování po B. Hrabalovi. Argumenty se týkaly
duševní velikosti autora a emotivních vztahů jejich generace k autorovi.
→ Pro zájemce, kteří by si rádi popovídali o tomto problému, bude uspořádána beseda
v pátek 20.4. 2007 od 14:00 pravděpodobně v učebně č. 73. Tato zpráva i s přesným číslem
učebny bude vyhlášena ve školním rozhlase několik dní předem.
5. Zrušení funkce pokladníka
→ Minulý rok SPGN ustavil funkci pokladníka, jelikož jsme vybírali ve třídách peníze na
razítko, atp. Jelikož ale SPGN tyto prostředky v současné už nepotřebuje, rozhodli jsme
jednohlasně, že tuto drobnou částku věnujeme na charitu.
6. Dobrovolníci na úklid půdy
→ Vedení školy požádalo SPGN o seznam dobrovolníků pro úklid půdy. Úklid se koná
5.3.2007 přibližně od 8:30. Jde o vyklízení půdy, demolování a třídění nepotřebných věcí,
které byly na půdě uloženy. Za volný čas dobrovolníků budou mít jejich třídy za odměnu o
jeden den prodloužený školní výlet.
7. Vyřízené návrhy a připomínky
→ Všechny návrhy byly předány vedení školy
→ Třetí ročníky už dostaly katalog děl ke státní maturitě z CJL.

8. Čipešššeek
→ Redakce žádala SPGN o hlasování, jestli má podle studentů smysl vydávat časopis.
→ Výsledek hlasováni byl 10 : 0 : 5 (ANO : NE : ZDRŽELI SE)
9. Zápis ze zasedání
→ Zápis ze zasedání bude rozposlán na všechny e-maily v databázi. Třídy, které nebyly
přítomny zápis najdou na internetu. K nahlédnutí bude též na nástěnce SPGN.
10. Příští zasedání
→ Datum příštího zasedání bude rozesláno e-mailem v dostatečném předstihu.
Zapsal: Honza Novák

