27.1.2019 – První schůze RSPAG
1.Atrium
(informace od stávajícího člena SPAGu) Podle ředitele měly v atriu původně být plazmové televize,
mixační pult, fatboye a tyto předměty již prý byly zakoupeny.
Atrium mělo sloužit jako odpočinkový prostor. Dvoreček u tělocvičný se prý podle ředitele může
využívat, stačí jenom zažádat o klíček.
Nad posilovnou měla být postavena (podle slov ředitele) jídelna a nové třídy.
Rychlovarné konvice měly dle návrhu SPAGu v každé třídě, ředitel tento návrh zamítl kvůli
bezpečnostním předpisům.

Hlasování:
1. Návrh o předání našich bodů řediteli o atriu, SPAGu, záchodech a třídění odpadu. Studenti
nemají informace o atriu a stojí o jeho otevření jakožto relaxačního prostoru.
Návrh byl přijat.
2. SPAG
Stanovy SPAGU, snahy o reformaci ze strany členů SPAGu byly potlačeny. Ředitel tyto výzvy a výtky
ignoruje. (informace od stávajícího člena SPAGu)
Studenti nejsou dostatečně informováni o činnosti SPAGu. Někteří členové SPAGu chodí na schůze
jenom, aby mohli zatáhnout hodinu.
Správa peněz je pochybná. Např. FAG, kde měl koncert se svojí hudební skupinou člen RSPAG, měl
dostat určitou sumu peněz a rozdělit je mezi ostatní performery. Člen podal svědectví, že slíbenou
sumu peněz nedostal.

Hlasování:
1. SPAG je nefungující studentská organizace, podléhající řediteli. V budoucnu by mohla být
nahrazena RSPAG.
Návrh byl přijat.
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3.Záchody
Členové SPAGu se podle informací členky RSPAG snažilo říct, že záchody rozbité jsou. Ředitel reagoval
např. tak, že ukázal podle něj již objednané fukary. Po půl roce řekl, že situace je těžká a škola nemá
peníze.
Cokoliv, co bylo ze strany studentů nahlášeno školníkovi, bylo ignorováno, neopraveno. Všechny
problémy stále trvají.

Hlasování
1. Budeme po vedení považovat opravu netekoucí vody, zámků, klik a fukarů.
Návrh byl přijat.

4. Burza AG
Jsme pro vytvoření veřejné Burzy AG, kde si studenti budou moci mezi sebou vyměňovat knihy,
učebnice apod.
Burza bude funkční po celý rok. Student napíše na stránku Burzy AG, která by byla na Facebooku
RSPAG a může něco na Burzu AG dát nebo si něco půjčit.
Seznam věcí na burze by byl dostupný online.

Hlasování:
1. Jsme pro zřízení Burzy AG v blízké době.
Návrh ještě bude projednán.

5. Třídění odpadu
V každé třídě by měly být kontejnery na plast, papír a sklo. Tento návrh byl SPAGem předložen
řediteli, ale nebyl na něj nijak brát velký zřetel.

Hlasování:
1. Nakoupení těchto kontejnerů.
Návrh ještě bude projednán.

Bylo přítomno 7 členů RSPAG, z toho 4 z ÚV.
Byli nepřítomní 5 členů RSPAG, z toho 1 z ÚV.

