20. 1. 2012

Zasedání SPGN 5/11-12
Omluveni: 5QB, 7MB, 3.A, 4.A
Nepřítomni:1. A, 2SA, 2SB, 3TB, 8OA
1. Nové automaty
→ Od začátku ledna – nové automaty
2. PC pro zájemce
→ Zástupci připomenou zájemcům ze svých tříd, aby si PC
vyzvedli nejpozději do 2.2. u prof. Pražáka
3. Sběr papíru
→ Sběr papíru na naší škole neproběhne
→Z výsledku hlasování – (8 – pro; 10-proti; 2-zdrželi se)
4. Fond SPGN
→ Do fondu přispěje každý student částkou 10 Kč.
→ Z výsledku hlasování – (14-pro;3-proti;3-zdrželi se)
→ Prosím všechny zástupce, aby vybranou částku přinesli
na následující zasedání
→ Bude používán na účely související s fungováním SPGN
5. Reprezentační ples v Obecním domě
→ 10. 3. 2012
→ Předprodej lístků zahájen 31. 1. 2012
→ Cena lístku: 250,→ Plesový výbor prosí studenty a rodiče o pomoc
např. věci do tomboly, pomoc s výzdobou sálu,…
6. Den výroby masek
→Propagace Majálesu, výroba masek s tématikou
60. let
→ Na starost má 4KA

7. Majáles 1. 5. 2012
→ Téma Majálesu: 60. léta
A. Návrhy na plakát
→ Studenti odevzdají nejpozději do 2. 2. 2012
B. Text do novin
→Na starosti má 6XA, 1PB, 5QA
C. Tisk – noviny,…
→ Milovice → na starost má 5QA
→Lysá → na starost má 1PB
→Nymburk, Poděbrady → na starost má 6XA
D. Deky na Majálesu
→Možnost půjčení deky na Majálesu…. Ano,či ne?
E. Dobrovolníci
→Dobrovolníci na pomoc při přípravě jsou vítáni
8. Zápis ze zasedání
→ Zápis ze zasedání bude rozposlán na všechny e-maily
v databázi
9. Příští zasedání
→ Příští zasedání se uskuteční 10.2.2012
→ Budeme hlasovat o návrzích na plakát Majálesu
→ Prosím Vás o zjištění veškerých informací, jež jsou
v zápise vypsané a i o ty, o kterých jsme se bavili na
zasedání. (Toto platí pro VŠECHNY zástupce – i pro
ty, jež se zasedání z jakýchkoli důvodů nezúčastnili)


Zapsala: Zuzka Zadražilová

