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Studentský parlament Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

19.2.2016

8. zasedání SPGN
Přítomni
Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):
Program:

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

1) Naše škola zvažuje možnost zapojení do služby Office 365
 Výhoda pro studenty: Microsoft Office zdarma
 Odhlasovat ve třídách ANO / NE
2) Tereza Riegerová přepracuje návrh na nové razítko SPGN.
3) Lukáš Hrubčík doplní Flicker studentského parlamentu.
4) Všichni zástupci studentského parlamentu se zaregistrují na webové službě Trello, která
funguje jako intranet SPGN. Odkaz: https://goo.gl/2KEJ9R
5) Diskuse o návrhu zavedení tradice „učitelského plátna“. Stejné tradice jako mají studenti
při vítání nových studentů. Hledá se nápad, jakou formou by se tradice uchytila.
 Zeptat se pedagogů s výtvarnou aprobací má na starost: Petr Vilímek (2SA)
 Zamyslet se nad možnostmi
6) Eliška Hradilová má na starosti zorganizování fotbalového turnaje – nejspíš březen.
7) Ve čtvrtek 11. února se konal poslední DOD, za SPGN se dostavili Václav Štěpán a Martina
Šafránková
8) Na dámských toaletách byli doplněny věšáčky na oblečení
9) Lavice v učebně 68 se dají, nastavit pomocí šroubu na jedné z noh

Další zasedání proběhne 19. 02. 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: Jan Bubanec, 5QB
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10) MAJÁLES:












Zástupci se zeptají ve svých třídách, zda někdo nemá zájem o moderování Majálesu
 Zvažuje se: František Zajíc; Alexandr Koukol
13:00 - 13:30
PROSLOVY
Je sestaven předběžný program Majálesu:
Huafi – školní kapela (2.A)
13:30 - 14:15

El´Brkas
Zástupci se zamyslí nad potencionálními sponzory
14:40 – 15:25
Majálesu (můžou býti i rodiče; přijímáme veškeré
Thom Artway
15:45 – 16:45
částky o od 500 Kč).
Mad Strike
A. Koukol (3TA) začne vytvářet doprovodný návrh
17:00 – 17:45
na letošní Majáles – všechny nápady předejte jemu
Nespoutaní hoši
18:10 – 18:55
(cukrová vata, zmrzlina, …)
Razz
Návrh na plakát byl předán Elišce Hradilové k
19:20 – 20:05
předělání
Chai
20:30 – 22:00
- Václav Štěpán po dodání konečných
verzí začne plánovat propagaci Majálesu.
Hledá se dobrovolník, který by zajistil bezchybný provoz stánku s keramikou
Hledá se dobrovolník, který by si vzal na starosti vyplnění a vyhodnocení dotazníků
Na FB bude zveřejněna událost „Majáles 2016“ – šířit a sdílet mezi přátele
 https://goo.gl/28pein
V průběhu února se dojde na Měks Nymburk, nahlásit akci Majáles
Organizace bude rozdělena do několika kategorií, kterou dostanou na starost
konkrétní lidé, kteří si mohou sestavit vlastní organizační tým (zájemci se nahlásí
na dalším zasedání). Kategorie jsou následující:
 Sponzoři (grant, RSG, …) = J. Bubanec
 Kapely, podium + program = M. Šafránková
 Propagace před i po akci = V. Štěpán
 Požární hlídka = V. Václavková?
 Organizace úklidu = ?
 Doprovodný program = A. Koukol?
 Zajištění místa na MU = L. Hrubčík
 Placky a plakáty = P. Vilímek + B. Kolářová

Další zasedání proběhne 18. 03. 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: Jan Bubanec, 5QB
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