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3. zasedání SPGN
Přítomni:

Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):
Host:

2A, 3A, 4A, 1PA, 1PB, 2SA, 2SB, 3TB, 4KA, 4KB, 5QA, 5QB, 6XB,
7MA, 7MB, 8OA
(16 – parlament je usnášení schopný pro všechna hlasování)
6XA, 8OB, 3TA
1A
Jan Dvořák předseda studentské unie

1. Podněty ze tříd
 4KA – zdali by šli instalovat do tříd hodiny
 Lepší kontrola času při testech
 bude navrhnuto panu řediteli
2. Školská rada
 Možnost přihlášení kandidátů k T. Formánkovi
 Volit a být voleni mohou být pouze zletilí studenti
 Volba by proběhla v úterý 16. 12. 2014 o velké a následující přestávce na chodbě ve
vestibulu
 Volební komise bude zasedat ve složení: T. Formánek, D. Soukupová, J. Brzák
 Zástupci maturitních a předmaturitních ročníků informují svoje třídy o konání voleb
3. Majáles
 Návrhy témat:
 První republika
 Jednorožci
 Harry Potter
 Školní předměty
 90. léta
 James Bond
 Sportovci
 Krteček
 Fantasy
 Učitelé
 Vojáci
 19. století
 Cosplay
 Surrealismus
 Bez tématu
 Dále proběhla debata, jak se bude o tématu hlasovat (ve třídách či přes internet).
Zástupci mají za úkol odhlasovat téma ve třídách a zaznamenat 1., 2. a 3. místo.
4. Fotbalový školní turnaj
 Zástupci: nechat hlasovat ve třídách, zda je zájem turnaj pořádat a pak, zda by
studenti chtěli turnaj dámský, pánský či oboupohlavní
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5. Česká studentská unie
 Předseda představil princip studentské unie – občanské sdružení vysokých škol, kde
se zástupci scházejí pravidelně po půl roce a dostávají prostor komentovat např.
nové zákony. To vše za přítomnosti zajímavých hostů (ministr, náměstci ministra
apod.)
 Možnost připojení jako první střední škola – úkol: snaha připojit další střední školy
 Úkol pro zástupce: pečlivě zvážit připojení k ČSU
 Tomuto tématu se bude věnovat i na dalších zasedáních

Další zasedání proběhne 12. prosince 2014
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 Hošek 3A
2

