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Schválení programu – optická většina
Ředitel – musíme smazat přízvisko „revoluční“ (nespojuje, rozděluje) – budeme kompetentní
– změna jména? (podle ředitele na SPAG) – víceméně spokojen, což ale souvisí s neaktivitou
RSPAGu – zrušen název ANO: 9 – už se nijak nejmenujeme ☹ - jak se budeme
udeme jmenovat:
SSPAG (Sjednocený studentský parlament AG) ANO:2, SRAG (Studentská rada AG) ANO: 6,
SPAG,
G, SSAG (Studentská samospráva AG) ANO:6, SSSR (Svaz studentských společných
rozhodnutí), SSRAG
RAG (Stateční studenti rozbíjející AG),
AG) SMŠ, POMŠ (Poradní orgán Milana
Štěrby) – jedna hodina měsíčně na scházení se se Štěrbou - na příští schůzi s většinou se
dohodneme na novém názvu,
názvu zatím se jmenujeme RSPAG ANO: 7
Zastřešování RSPAgu – profesor – chtěl by to někdo dělat? – tlumočení řediteli (Mejzlík
vyvinul inciativu – třída se s ním promluví – zastření diskuze s ostatními profesory)
profesory
Všichni v RSPAGu si vyberou jednoho profesora pro osobnější kontakt – dokument (Magda)
Večer poezie – nejsou účastníci
úč
– neaktivita organizátorů – RSPAG rozšíří povědomí o
Večeru poezie, bude propagovat, zástupci seženou účastníky (aspoň 1 z každé třídy =
dostatek,, vystoupení sboru) – aktivní komunikace s Němcem – RSPAG by mohl převzít celou
organizaci ANO 4: NE 5: Zdržel: 1 – organizaci přenecháme původním organizátorům, ale
původní návrh (propagace, shánění účastníků): ANO: 10
Funkce pokladníka a účetního – Matyáš ANO: 9
Atrium = správci Srp (Matyáš) a Němec (Nikola) – řešit s nimi – chceme jíst, pít, fotbálek
(hluk – ředitel – není legitimní důvod) – mají tam být koše na třídění odpadu
Vytvoření funkce patrona (?)
Stanovy se budou měnit, až bude většina

POZNÁMKA Z 2.5.2019
Přítomných členů ČK a ÚV bylo dohromady 10, tudíž schválené návrhy,
návrhy, o kterých se hlasovalo na této
schůzi nejsou platné. O schválených návrzích z této schůze se bude hlasovat na další 8. schůzi RSPAG.
RSPAG se stále jmenuje RSPAG.

