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8 . zasedání SPGN
Přítomni: 1PB, 2SB, 3TA, 4KA, 4KB, 5QA, 5QB, 1A, 6XA, 6XB, 7MA, 7MB, 8OA
(13 – parlament je usnášeníschopný pro všechna hlasování)
Nepřítomni (omluveni): 3TB, 2A, 3A, 4A
Nepřítomni (neomluveni): 1PA, 2SA, 8OB
1. Podměty ze tříd:
o 5QA – Na dámských záchodech chybí papír na držácích, které jsou k tomu uzpůsobeny.
o 4KB – Stížnost na špatné fungování topného systému po celé škole.
o 7MB – studenti by se měli slušně chovat a odpadky vyhazovat do koše, ne zatopení.
o 7MA – Dotaz o fungování certifikátu B2 místo maturitní zkoušky.
2. Školní dvůr, je uzavřen, až do dubna zde stále probíhá stavba, to znamená, že vstup je pro všechny
studenty ZAKÁZÁN.
3. Díky přístavbě rizalitu vzniklo ve sklepních prostorách šaten několik místností
o Studenti mohou prostřednictvím svých zástupců podat návrhy na přesuny jednotlivých
skříněk do těchto prostor
4. Na naší škole bude v červnu (8-12.6) probíhat projekt EDISON, mezinárodní projekt, naší školu
navštíví 8 zahraničních studentů, kteří budou mít připravené prezentace o svojí zemi a další
doprovodný program. Studenti naší školy si procvičí znalost angličtiny.
o Hledáme 8 hostitelských rodin, do kterých se zahraniční studenti nastěhují
o Zároveň hledáme dobrovolníky (s dobrou angličtinou), kteří budou pomáhat s koordinací
projektu
 Zájemci se přihlásí u svých zástupců
o Více na: www.aiesec.cz/skoly/edison
5. Majáles 2015
o Přijímáme návrhy na placky
o Poptat se po firmách, rodičů a známých o sponzorské dary, výsledek sdělte Honzovi
Bubancovi (4KB), nebo jim sdělte email: spgn@gym-nymburk.cz
o Doprovodný program:
 Hledáme prodejce zmrzliny cukrové vaty
o Hledáme druhého moderátora k Vojtěchu Pustému (2SB)
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DOBROVOLNÍCI:
30.4 – odpoledne od 15.00 (stavba pódia) (také pro žáky NG)
 Tomáš Formánek (7MB)
 Jan Bubanec (4KB)
 Martin Hošek (4A)
 Vojtěch Pustý (2SB)
 Lukáš Hrubčík (5QB)
 Jaroslava Mrázová (4KB)
 David Dvorský (4KB)
 Otakar Dadák (4KB)
 Martin Novotný (4KB)
 Petr Otava (4KB)
 + další přijímáme
30.4 – večer (celou noc) (hlídání stavby a okolí) (pro studenty VG)
 Přijímáme dobrovolníky
1.5 – ráno od 9.00 (stavba stánků, lavičky, atd.) (také pro žáky NG)
 Tomáš Formánek (7MB)
 Jan Bubanec (4KB)
 Martina Šafránková (4KA)
 Vojtěch Pustý (2SB)
 Josef Fusek (4KB)
 Lukáš Hrubčík (5QB)
 David Dvorský (4KB)
 Otakar Dadák (4KB)
 + Další přijímáme
1.5 – večer od 22.00 do +/- 1:00 ( vhodné pro studenty VG)
 Bohumil Vrbík (8OA)
 Jan Bubanec (4KB)
 Josef Fusek (4KB)
 + Další přijímáme
2.5 – ráno 10:00 (úklid pozemky a okolí) (vhodné pro NG)
 Martina Šafránková (4KA)
 Jan Bubanec (4KB)
 Josef Fusek (4KB)
 Vojtěch Pustý (2SB)
 David Dvorský (4KB)

1.5 – od 13.30 – 22.00 – práce ve
stáncích, pomoc u dopro. programu
- PŘIJMEME DOBROVOLNÍKY
- Otakar Dadák (4KB)
- Jan Bubanec (4KB)
1.5 – POŽÁRNÍ HLÍDKA
- pro starší 15-ti let
- Tomáš Formánek (7MB)
- Jan Bubanec (4KB)
- Martin Hošek (4A)
- Bohumil Vrbík (8OA)
+ další přijímáme
1.5 – Ošetřovatel
- zdravotník se zdravotním vzděláním
- hledáme

Datum dalšího zasedání: 10. 04. 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.
Zapsal: Jan Bubanec, 4KB
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