ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ SP GYMNÁZIA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Dne: 21. ledna 2020
Přítomno: 14 členů (zasedání vedla předsedkyně N. Kudrnová, přítomen také koordinátor
SP J. Brdíčko)
1) Shrnutí bowlingu
• účast šesti členů
• na Facebooku budou zveřejněny fotky
• pozitivní ohlasy (vznikly nápady pro majáles)
• financování celé akce
2) Majáles (30. 4. 2020)
• sbírka poezie (příspěvky do konce ledna!)
• předsedkyně N. Kudrnová oslovila grafiky z UMPRUM – podají více návrhů na
plakáty a propagační materiály
• utvořeny dvě skupiny, které obejdou malý a velký gympl (K. Krajová + N. Eliášová,
M. Procházka + N. Kudrnová)
• K. Krajová: do programu lze zařadit sportovní turnaj mezi gymnáziem a UMPRUM
(fotbalový zápas - ?) - hlasování: všech 14 hlasů pro
• kapely – Miagra, Těžká doba – domluvené a ochotné zahrát
• Blackband se pokusí domluvit M. Pražák
• občerstvení pro kapely (?) - večeře a pití – domluvit v Popráči
• financování – poprosit SRS a Město (?)
• zvukař – Jakub Šilar (?)
• zrušena afterparty – hlasování: 10 hlasů pro (4 proti)
• předběžný časový harmonogram na Facebookové skupině parlamentu do konce
týdne
• mini „stánky“ (v kruzích) – isibalo, přednáškové organizace, Otevřeno, ČČK...(?),
Dominika Chládka pozve T. Vacková
• výstava a galerie i celková vizuální podoba v režii UMPRUM
• recitace (loni úspěch) – cca od 13:00 do 15:00 hodin
• moderace - Jan Hnyk (?) - domluví s ním Z. Klekarová (i odměnu)
• pozvání učitelů – obejít kabinety (na starosti dvě zvolené dvojice, viz výše)
• pojízdná kavárna (?) – kávu vaří postižení (pozve E. Martincová s pomocí J.
Brdíčka)
• oslovit Červený kříž – ukázka první pomoci (?) - možná se to nehodí?
• poptat se na spolupráci tanečního oboru ZUŠky – hlasování: všech 14 hlasů pro
• UMPRUM – zapojí fotografy
2) Doplňovací volby ve třídách
– ve 3.B nahradila S. Blaška Agáta Kašková
– v 5.B stále jediný zástupce
3) Příští zasedání
• úterý 4. 2. 2020 v 7:10 hodin (učebna němčiny – 3. patro!)
Dne 22. 1. 2020
zapsala Katka Jirgesová,
doplnil J. Brdíčko

