ZÁPIS MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 22. 03. 2019
Přítomno (na začátku): 11 členů ČK, 3 členové ÚV + 1 ČK + 1 ÚV + 1 ČK – 1 ČK
Program schůze:
1. Schválení programu
2. Poděkování za grilovačku
3. Únik informací z RSPAGu
4. Pokračování kampaně RSPAGu
5. Potvrzení ÚV (problém – legitimizace ředitelem)
6. Interpelace ve stanovách
7.. Přístup a komunikace RSPAGu s profesory
8.. Vytvoření a podoba funkce tajemníka ÚV – z minulé schůze
1. Schválení programu – schváleno optickou většinou
2. Poděkování za grilovačku
založení společného fondu (Skrla) – schváleno optickou většinou
povinné přispívání každého studenta na začátku roku do fondu na školní akce (Slivanský)
X přispívání dobrovolné – schváleno optickou většinou
povinné roční členské
lenské příspěvky ČK
Č v minimální výši 100 Kč (Skrla) X 50 Kč (Roubíček)
schváleno optickou většinou výše: 50 Kč pro ČK PRO 13 PROTI 1 – prošlo
povinné roční členské příspěvky ÚV v minimální výši 100 Kč (Roubíček) x ÚV 50 Kč (Hanáková G.)
schváleno optickou většinou výše 50 Kč pro ÚV PRO 8 PROTI 2 ZDRŽEL SE 4 - prošlo
X povinné příspěvky celého RSPAGu včetně členů (Fiore) PRO 2 PROTI 10 ZDRŽEL SE 2 - neprošlo
=> pouze dobrovolný příspěvek od členů RSPAG (Roubíček)
dodatečné splátky členů ČK akcí RSPAGu – grilování, samolepky (Dostálová)
X vyřazení návrhu, zpracování inventury (Roubíček Š.) – schváleno optickou většinou
vedení účetnictví (Skrla) – založení funkce účetního (Roubíček Š.) PRO: 14 - prošlo
založení
aložení bankovního účtu (Slivanský) – vyřazeno (zdržení optickou většinou)
akce pořádat každý měsíc, i nevázané na školu (Zůnová) – diskuze bez hlasování
3. Únik informací z RSPAGu
- někdo z ČK screenshotuje
uje naše konverzace a poskytuje je řediteli
=> porušení 2. dodatku stanov RSPAGu
- chat je fórum, omezení řešení interních záležitostí,
záležitostí, spíše organizační, korektnost informací –
zabezpečení! (Skrla, Kment)
vyslovení nedůvěry absolutní většinou třídy – dodatek ke stanovám; legitimizace – schváleno
optickou většinou
- platnost dodatku od příštího dne (Slivanský)
- demokratičnost je otázka naší vůle (Kment)
(

4. Pokračování kampaně RSPAGu
- T. Klaus se vyjádřil, že je na kampaň sám – rozšíření mezi PR tým (Roubíček J.)
- sestavení dobrovolného týmu, který bude řešit jednotlivé záležitosti, hl. relaxační prostor (T. Klaus)
– stálý tým, ale dobrovolně se může někdo přidat (Skrla) - pokračování po Tomově maturitě?
(Roubíček J.) – ankety na stránkách RSPAGu (Roubíček J.), všichni studenti se vyjádří, co chtějí – ne
interní v diskuzi, veřejné
- komunikace s veřejností RSPAGu; stránky má na starost Rašovský (Slivanský) – ředitel by nemohl
ignorovat zprávy RSPAGu na FB (Frýdl) – schůze pravidelných delegací RSPAgu s ředitelem (Roubíček
J.) – nedůležité (Skrla) – reforma samostatných stránek (Klaus)
- jak se bude kampaň ubírat dál, když ředitel plné své body?
relaxační prostor pro studenty – návrh provozního řádu, vizualizace, petice (Klaus, Skrla) – v atriu
se má jíst (Roubíček J.), přístup ; bezpečnost, ale žádání o klíček (Roubíček Š.) – jednání hl. se Srpem a
Němcem, ne ředitelem (Roubíček J.) – nemusí být přítomna technika, nevyužívá se (Klaus)
tříděný odpad – uklízečky ochotné, ale problém s odvozem odpadků
pořádání akcí
signál na WiFi a rychlost internetu– zatlačit (Klaus)
opravy skříněk, dveří stav tříd (Dostálová)
- pozitivnost, ne kritika, ale vytváření nových návrhů
školní Drive (návrh Srpa) – diskuze s jednotlivými profesory členy ČK (Skrla) – vytvoření seznamu,
každému přidělen určitý profesor
- stanovit si priority
vytvoření konkrétních týmů na řešení záležitostí x diskuze se všemi – vytváření dodatkových
programů (Klaus) - přednostní diskuze se studenty, ne s profesory – papírové dotazníky ANO/NE
s poznámkami (Kment) – vytvoření dotazníků na Google (Rubinová) – současné probíhání více
dotazníků, hl. ankety na FB (Roubíček)
nejdříve vytvoření hlavního programu, resp. plánu do konce školního roku- primární formulace
ÚV – provizorní, které se schválí, na jeho základě vytvoření týmů
zaměření na obsah, ne formu
– bodem komunikace s profesory (Slivanský) – jsou klíčoví, ne antisystémové hnutí (Skrla) – názor
profesorů se nebere v potaz (Roubíček J.) bude vytyčen na další schůzi (Klaus)
- ředitel si nepřeje, abychom plakáty vylepovali, můžeme je pokládat (Slivanský) – je to dle ředitele
nedůstojné a neestetické (Frýdl), plakáty pouze vyhrazená plocha (Roubíček J.), otázka estetiky
diskutovatelná (Zůnová, Klaus), velkoformátové (Skrla), hlavní je obsah – rozdílnost přijetí ředitelem
(Kmentem), ne forma – pro Milana nepříjemné, ať bere v potaz (Klaus) - na tom nezáleží, nemůžeme
zkrátka vylepovat mimo nástěnky (Frýdl) – práce PR týmu, pokládání na stolečky (Kříha)
lepší informovanost studentů – nevědí, co se děje v RSPAGu (Roubíček J.)
apel na nábor nových potenciálních členů
petice na podporu programu
5. Potvrzení ÚV
- odhlasování teď – schválení optickou většinou
- schválení ÚV – schválení optickou většinou
6. Interpelace ve stanovách na členy ÚV
- zařazení do stanov, bude se řešit na každé schůzi
7. Přístup a komunikace RSPAGu s profesory
- již řešeno – seznam profesorů udělá Skrla

8. Vytvoření funkce 1. tajemníka – návrh Slivanského, odloženého na tuto schůzi (Roubíček Š.)
- riziko „odnesení“ všeho jedním člověkem za několik lidí – na předchozí schůzi navrženo střídání
tajemníků (Kment)
- spíše formální podoba moderátoru (Roubíček Š.) – nemusí být z ÚV
- garant řízení a vedení RSPAGu – nejen na schůzích, ale i v ÚV (Skrla) – otáčení se (Skrla, Roubíček Š.)
- rozhodující hlas člena ÚV – mění se po měsíci (Frýdl) = předseda ÚV
- garant dodržení plánů (Kment)
- leader, zástupce celé organizace (Skrla) – interní
návrh řešení v ÚV (Skrla) PRO: 11 prošlo
MOŽNÉ „PODOBY“ FUNKCE TAJEMNÍKA:
1. formální podoba moderátora schůzí (nemusí být z ÚV)
X moderátor schůze by se zvolil před schůzí (Roubíček J.)
2. garant řízení a vedení RSPAGu – na schůzích i v ÚV – garant dodržení plánů
3. člen ÚV s rozhodujícím hlasem
4. leader, zástupce celé organizace – interní, ne komunikace za všechny

