4.3.2019 – I. MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE RSPAG
Místo: Třída 214
Přítomných členů: 17
ÚV - 4
ČK - 13
Program schůze:
1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
2. VYSVĚTLENÍ SITUACE
3. PROGRAM RSPAG
4. VYTVOŘENÍ DRIVU
5. SYSTÉM VOLEB
6. NOVINÁŘI

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Hlasování:
ANO – 17 – schváleno ČK a ÚV
NE – 0
ZDRŽUJE SE – 0

2. VYSVĚTLENÍ SITUACE
Členové ČK a ÚV byli seznámeni se stávající situací na AG a RSPAG

3. PROGRAM RSPAG
I. Jsme pro otevření atria pro studenty
Otevření atria sliboval ředitel do začátku druhého pololetí.
Nyní prý říká, že má být otevřeno 16. března.
Nám sdělil, že ho nemá komu předat.
Otevřeno stále není a studenti s profesoři by pokrok v této věci uvítali.
Návrhy:
Vytvořit náš řád – Ondra Skrla
Dokument – Manča
Relaxační prostor pro studenty – Ondra Skrla
Sepsání petice, s datem, do kdy se musí vyjádřit - Ondra Skrla
Relaxační zóna podle původního projektu, k tomu přizpůsobena, nebude to
reprezentační místnost, dobře formulovaná petice, do kdy se atrium otevře,
ano otevře, nebo ne, do kdy udělá řád, o volné hodině by se tam dalo jít - 14
hlasů – schváleno ČK a ÚV

II. Požadujeme opravu záchodů
Problémy jsme před několika týdny nahlásili řediteli a některé stále nejsou
vyřešeny.
Návrhy:
Hynek – špatný tlak vody, koupit čerpadlo, Ondra Skrla souhlasí
Kliky a fukary – ředitelův veřejný slib
Ve druhém patře – dvě kliky, které vypadávají, sepsat vše, co nefunguje
Tlak rodičů
Bod rozdělit do dvou – Oprava vody a oprava klik
13- hlasů – oprava klik – schváleno ČK a ÚV
16 - hlasů – inventura všeho rozbitého – schváleno ČK a ÚV

III. Jsme pro vytvoření odpočinkového prostoru pro studenty
Na webu školy je zmínka o prostoru u šaten na tělocvik. Prý se tam dá jít, stačí
jen zažádat o klíček pana ředitele. Jsou tam jen troje lavičky.
http://agstepanska.cz/cs/site/n_skola/spol_ag/fotbalek.pdf
Návrhy:
Otevřít prostor pro studenty – Hynek, klíčky by měla vrátná - Noemi a i od atria
- Iva
17 hlasů – schváleno ČK a ÚV

IV. Požadujeme opravu skříněk
Některé skříňky v sobě mají díry, některé zas vyrvané dveře. Někde dokonce
vypadávají i zámky. Vše již dávno bylo nahlášeno školníkovi ovšem problémy
stále přetrvávají.
Návrhy:
inventura, nacenit – Ondra - 17 hlasů – schváleno ČK a ÚV – u správce přesný
typ rozbitých věcí
inventura i rozbitých věci ve škole – Štěpán, - 17 hlasů – schváleno ČK a ÚV

V. Chceme koše na tříděný odpad do každé třídy
Koše, do kterých studenti budou moci třídit odpad a nehromadit ho v jednom
malém koši. Koše bychom si hlídali a neničili.
Návrhy:
Požádat rodiče o podporu tříděných košů, které bychom mohli koupit – Iva a
Štěpán – do každého patra nové, velké
Zjistit, jak to funguje - 14 hlasů – schváleno ČK a ÚV

VI. Lavičky před výtvarkou a chemií
Tento bod bude projednán na další schůzi

4. VYTVOŘENÍ GOOGLE DRIVE RSPAG
Správcem bude Ondra Skrla (4.A)
Budou tam všechny důležité dokumenty RSPAG

Hlasování:
ANO – 17 hlasů – schváleno ČK a ÚV
NE – 0
ZDRŽUJE SE – 0

5. SYSTÉM VOLEB
Dvoukolový, jednokolový, podle návrhu v I. Dodatku ke stanovám RSPAG
Návrh 1. – dvoukolový systém Návrh 2. – jednokolový systém –
Návrhy:
Ondra Skrla – lístky hlasovací, 2. návrh
Josefina – Konkrétní počet kandidátů, seznam kandidátů
Iva – studentský volby, plenta ve sborovně

Hlasování:
Proběhne na příští schůzi

6. NOVINÁŘI
Komunikace s novináři, jakým způsobem.
Je to rizikové, musíme si říci, co od nich očekáváme.

Dodatečné návrhy:
Šimon – vytvoření pozice Generálního tajemníka ÚV, každý měsíc by se střídal
ze členů ÚV - 4 hlasy – neprošlo
Iva – Předseda - 5 hlasů – neprošlo
Hynek – První tajemník ÚV RSPAG - 9 hlasů – neprošlo
Štěpán – odložení hlasování – optická většina 15

