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Studentský parlament Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce

20.3.2018

9. zasedání SPGN
Přítomni
Nepřítomni (omluveni):
Nepřítomni (neomluveni):

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

Program:
1) Logo SPGN
 Návrh na nový design razítka SPGN
 Autorem Tomáš Prokop (6XA)
 Návrh prozatím není konečný
2) ČEROZ cup
 Firma ČEROZ pořádá 30.6. v Tyršově sportovním centru akci pro své partnery a
zaměstnance
 Nabízí se možnost zajímavého přivýdělku pro cca 15-20 studentů (starších 16 let) ve
dnech 29.6. (odpoledne) a 30.6. (celý den)
 Náplní práce by byla příprava a realizace celé akce
 Prosím, zeptejte se ve svých třídách, zda by někdo neměl zájem
 Podrobné informace o akci jsou na Trellu
3) Seminář programování na ČVUT
 ČVUT nabízí pro středoškolské studenty jarní semináře programování
 Seminář je určen primárně pro zájemce o studium v daném oboru
4) Setkání studentských parlamentů
 2.3. – 4.3. na naší škole proběhlo celostátní setkání studentských parlamentů
 Náplní celé akce byly přednášky a besedy o fungování a uspořádání studentských
parlamentů a navazování kontaktů s ostatními studentskými parlamenty,
existujícími v ČR
 Podrobný program akce viz. Zápis 7. zasedání SPGN
5) Víkend studentských samospráv
 Akce proběhla 17.3. – 18.3.
 Naši školu reprezentovali David Dvorský (7MB) a Václav Berný (5QB)
6) Majáles
 Kapely
 Potvrzené jsou prozatím kapely Eclipse of Heaven, Huafi a Hitfakers
 Stále sháníme další 2-3 kapely
 Doprovodný program pro odpoledne
 Stále sháníme doprovodný program po celou dobu konání akce
 Pro program je vyhrazeno vedlejší pódium
 Plakát
 Pracuje se na vytvoření konečné podoby plakátu
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Další zasedání proběhne 12. 04. 2018
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 Novotný, 7MB
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