Zápis z 8. schůze NSPAG - 24.5.2019
Počet přítomných: 14
Počet členů ÚV: 3
1. Schválení programu
PR tým volit online – není nás tady dost /Ondra/
Na každý bod max. 15 minut
Program schválen – všichni
2. Shnutí činnosti v roce 2019 a sebereflexe
Moc často nové stanovy /Josefína/
Malá účast na schůzích
Splnili jsme počáteční program /Noemi/
Chyba se změnou jména a zmírnění /Kuba/
Dost lidí to špatně pochopilo /Štěpán/
Zatlačit na ředitele – nástěnka, kam? 1p.? Půjdeme za ředitelem
/Noemi/
Mírumilovnost, udřet si čistý štít /Ondra/
Vyt. termín pravidlných schůzek /Josefína/
Hledat pokrok s profesorama, ne ředitelem /Ondra/
Zaměřit se na akce
3. Dotazník pro studenty
44 odpovědí
Odkaz rozeslal Kuba do ČK NSPAG
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Akce
Neustále se o tom bavíme, realizace žádná, 2 lidi aby to měli na
starost /Noemi/
2 lidi jsou málo, udělat flexibilní skupinu 5-6 lidí /Ondra/
Zatím mají zájem: Eliška, Gabriela, Štěpán – sejít se, začít plánovat
Plánovat všechno dopředu /Martin/
Zpětná vazba, schůzky pravidelně i s ředitelem, flexibilně /Ondra/
Posílat info o akcích Krejčíkové, aby to bylo na webu
4. Schůzka s profesorama
Různorodost
Komunikovat s ŠR
Schůzka s profesory (neotevírat kontroverzní témata)
Do konce roku alespoň jedna akce – sekáč? /Noemi/
Dát dohromady projektový tým, sejít se, přednést profesorům
5. Atrium – schůze se Srpem a Němcem?
Nicole mluvila s Němcem – prostě to nejde, polstrované židle
Někdo zajde za Srpem – zajde za ním Noemi (jídlo, fotbálek, plány do
budoucna, vyučování)
6. Volba do PR týmu
Volba přes FB
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7. Volba do fondu NSPAG
Zvolen Matyáš, optická většina
8. Volba do ÚV
Kuba děkuje za aktivitu, tlačit na ředitele
Kuba s Hynkem odstupuje, přestupují do ČK za 4.C
Návrhy: Magda, Štěpán (odmítl kandidaturu), Nicol, Martin
Magda – 9
Martin – 9
Nicol – 3
Do ÚV byli zvoleni Magda a Martin

Schůze ukončena.
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