Podklady pro schůzi Studentského parlamentu 5.6.2013
1) Aktuálně – stanovisko MŠMT i orgánů KÚ a ředitelství školy. Plošné rušení výuky
v souvislosti s povodněmi se nekoná. Rozhoduje ŘŠ a musí k tomu mít pádný důvod.
Využívají se volné ředitelské dny. U nás tato situace není. Pokud mají žáci školy
individuální problémy, pak existuje možnost jak jejich situaci vyřešit formou absence
např. rodinné důvody + validní omluvy, tolerováním pozdějších příjezdů atd. Třídní
řeší individuálně. Připomínka školního řádu a pravomocí omlouvání. Kdo učí tu,
kterou hodinu, může z této jediné hodiny žáka omluvit. Třídní může omluvit absenci 1
de. Absence delší – výhradně ředitelství školy na základě žádosti.
2)
V rozpočtu HV SPG jsou peníze na Školní výlety – 8 tříd á 1000,-Kč - tj. 8000,Kč
3) Doručeny židle do učebny č. 12 (3A8) – přímo z účtu SPG zaplaceno: 41 443,-Kč za
30 ks dtto židlí – vyúčtování je relativně složité – podstata problému je v tom, že
20000,-Kč již na účet SPG dorazilo od pí ing.Kroupové. Další peníze dodá ŘŠ +
rodiče žáků třídy, kteří si mezi sebou částku rozpočítali. Potřebné kroky již byly
provedeny.
4) Nabídka SPG – oprava tobogánů na chodbách – viz e-mail od pí Schramlové
Paní Ulíková vybrala a navrhuje vzor TULIP, který je nejvhodnější pro interiér školy. Náhled vzoru
látky - http://www.tuli-tuli.cz/shop/cs/sedaci-vaky/82-sofa.html;http://www.tuli-tuli.cz/shop/cs/sedacivaky/88-tuli.html
Kalkulace ceny:
látka vč. DPH a dopravy: 70m za 25.000,-- Kč
demontáž a montáž sedaček - svépomocí (tatínci studentů)
šití 46ks sedaček
110,-Kč/ks = 5.060,- Kč (cena obsahuje veškerý další materiál, který je
potřeba - nitě, čalounické sponky, molitan ..)
-------------------------------------Konečná cena
30.060,- Kč

Demontáže provedeme se žáky v posledním červnovém týdnu a vše připravíme
k distribuci k šičkám

Při minulé schůzi HV SPG přinesli studenti v hotovosti sbírkou získanou částku 9000,-Kč
K tomu přibyly částky podle tabulky
Sběrové aktivity - získávání potřebné finanční částky na potahy tobogánů
10.5.2013
Za přímý odprodej svázaného starého periodika (Národní politika)
1 200,00 Kč
22.5.2013
Za odevzdaný železný šrot
2 300,00 Kč
24.5.2013
Za odevzdaný železný šrot
500,00 Kč
4.6.2013
Za odevzdaný papír prostřednictvím firmy Ciur a.s.
3 446,00 Kč

7 446,00 Kč

Takže aktivitou žactva a kantorů je k dispozici částka 16 446,-Kč.
Do navrhované ceny schází 30 060,-Kč – 16 446,-Kč = 13 614,-Kč
Prosba + žádost směrem k HV SPG o příspěvek v této výši !!!!!! – bylo schváleno!!!
5) Výsledky ústních maturitních zkoušek společné a profilové části v jarním období
4A4 – k MZ nebyl přizván 1 student
8A8 – k MZ přistoupili všichni studenti
Výsledek DT z MAT rozporuje 1 studentka,
Nikdo výsledky DT a PP nerozporuje
Hodnocení PP z ČJL rozporuje 1 student
Vyznamenání 6
Vyznamenání 11
Prospěl(a) 17
Prospěl(a) 11
Neprospěli: 1x MAT a 1x ČJL, tedy 2
Neprospěl(a) 1 1x ZMP

6) Předávání maturitních vysvědčení – ve St 5.6.2013. Shromáždění maturantů v 10.00
hod. – poučení do života (právní kompendium), Data na serveru, zachování e-mailu
atd. Vstupní karty apod.
7) Hledání nového pedagoga s aprobací ČJL + HV jako zástup za MD pí prof. Koziolové
– zatím 4 relevantní nabídky, 17 mimo mísu (monoaprobace atd.)
8) Řešení dalších aprobací – zástup ze p.prof. Teplého – plánovaná velká operace -Marie
Sixtová (aprobace ZMP+MAT) na dobu prvního pololetí 2013 – 2014 – všechny
zeměpisy
9) Za pí prof. Zimovou, která je na MD – Mgr.Eva Seidlová – v prvním pololetí plný
úvazek – protože dobírá hodiny TEV od prof. Teplého. Od pololetí pouze částečný
úvazek
10) Stav pro příští školní rok 2013 – 2014 po přijímacím řízení 1A8 32 žáků, 1A4 20 žáků
11) Již jsou známy i úvazky a přidělení třídnictví na příští rok
12) V budoucí sekundě bychom měli rozdělit žáky do skupin dalšího cizího jazyka. (NEJ
x FRJ)
13) Ovlivnění výletů v jednotlivých třídách povodňovou situací = 0 ŘŠ má předloženy
programy výletů a vše je OK.
14) STK – hledání vhodného termínu, resp. ponechání termínu původního – tj. od 10. do
14.6.2013 – ukazuje se, že horní tok Vltavy je z hlediska těchto aktivit naprosto OK.
Nebyly vyplaveny ani kempy.
15) Průkaz energetické náročnosti budovy – vypisujeme poptávku u tří, v registru
uvedených pověřených pracovníků. Vítěz konkurzu by měl zpracovat průkazy pro hl.
školní budovu i školní vilu.
16) Závěr měsíce a školního roku – na Pá 21.6.2013 – přesunut „Den dětí“
17) 25.6. pedagogická rada tzn. Klasifikace musí být uzavřena 48 hodin před poradou,
tedy do Pá 21.6.2013.
18) 27.6.2013 – Schůzka přijatých žáků a jejich rodičů v hale
19) 28.6.2013 – Vysvědčení
20) Předchází Výměny učebnic, sportovní aktivity, úklidy, předepsaný požární poplach
atd. Přesné dispozice budou včas předány. Demontáže tobogánů.
21) Parkoviště před školní budovou jako příspěvek k řešení dopravní situace v ulici
Vítězná je v jednání s MěÚ Č.Brod. Nemůže to být vyhrazené parkoviště, i když se
tak k němu budeme chovat.

