Zápis z jednání 7. studentského parlamentu středa 13.března 2013
1) Přítomnost zástupců tříd:
1A4, 2A4, 3A4, 4A4
……………………………1A8, 2A8, 3A8, 4A8, 5A8, 6A8, 7A8, 8A8
2) Odezva na konání maturitního plesu – dobře zorganizované, dobrá společenská úroveň.
Vysoké hodnocení obou předtančení. Naopak nezvládnuté bylo vypuštění výuky
v dopoledních hodinách plesového dne. Na minulém studentském parlamentu ředitelství
školy přislíbilo benevolentní přístup k odpolední výuce i to že tomu tak skutečně bude. Ze
strany žactva se pak jednalo o zvůli a přetvoření školy ke svému obrazu. Již nikdy se nebude
opakovat a pokud by některá ze tříd chtěla kopírovat letošní pokus, bude absence zúčtována
podle klasifikačního řádu.
3) Ohlasy na natáčení obou dílů pořadu ČT Tykadlo – první vysílání proběhlo 5.3.2013, druhý
pořad bude vysílán 19.3.2013 opět po 17.hodině
4) V průběhu jarních prázdnin proběhly úpravy a opravy, umyta okna, velká žákovská WC
umístěny výkonné vysoušeče rukou a přemístěny do vhodnější lokality, žluté okraje schodů,
záplatování linoleí + nalepeny hrany. V nejbližší době budou instalovány malé el. Vysoušeče
rukou na malá WC ve všech poschodích.
5) Trvá upozornění – nepřetěžovat vodorovné ani svislé konstrukce topení posedáváním apod.
6) Včera (12.3.2013) proběhlo tzv. dohodovací řízení - jednání ředitele na KÚ – úkol přidat do
rozpočtu školy další peníze. Máme obrovské vnitřní zadlužení. Neprovádíme akce, které by
provedeny být měly (např. malování), máme potíže s úhradami předepsaných revizí atd.
a) Získali jsme navýšení pouze na úhradu mzdových náklady na tzv. náhradní stravování
– ve Stavokonstrukci příspěvek
13,-Kč/oběd jsou propočteny na průměrných 60 strávníků/den a činí 90 480,-Kč.
Průměrný počet strávníků z řad žáků narůstá. Zdá se, že bude průměrně denně stravováno 80 žáků
VG – to znamená nárůst potřeby o 30 000,-Kč na 120 640,-Kč
b) Strav. Jídelna ZŠ průměrně denně 62 žáků NG
c) Jednostranné zvýšení nájemného u TJ. Slavoj Český Brod
Sportovní hala + LA tunel + LA areál
v roce 2012 jsme zaplatili částku 519 620,- Kč
v roce 2013 budeme platit částku 571 000,- Kč meziročně nárůst o 10%
Potřebujeme do rozpočtu 571 000,-Kč na halu + alespoň 90 480,-Kč – tj. 661 480,-Kč Budeme
tedy v tomto roce svítit, topit, ale žádný přepych. Hledáme i jiné finanční a energetické zdroje.
Budeme oslovovat sponzory, protože k řadě potřebných věcí bychom se nedostali.
V7hodou by byla minimalizace nákladů na odstraňování vandalství, poničeného nábytku, atd.
Apelace ve třídách. – viz přetěžování topení – naprasklé sváry.
7) Testování SCIO – teď, v úterý 12.3.2013 test klíčových kompetencí v tercii
Sekunda bude psát kombinaci více testů v období od 8. do 10.4.2013. Jde o testy MAT, ČJL a
OSP
8) Zeměpisná olympiáda kat.D – ve Čt – ve škole bude spousta externích soutěžících i
vyučujících – slušné chování, zdravení apod.
9) Uzávěrka přihlášek ke studiu 15.3.2013 – stavy přihlášených dnes 13.3.2013 ráno:
–
čtyřleté studium: …26…… uchazečů a osmileté studium …66……… uchazečů. Při
přijímacím řízení využijeme svého práva navýšit počet žáků ve třídě nad 30 osob.
10) Uzávěrka pro odevzdání seminárních prací – studenti posledních ročníků do 15.3.2013 –
využití směrnice č.88 Text prohlášení, který by měl být součástí každé seminární práce na
gymnáziu č. 89 Typografická pravidla při pořizování textů na počítači č.90 Jak psát seminární
práci
11) Nabídka uspořádání exkurze na čistírnu odpadních vod v Pá 22.3.2013 – zájem má 7A8 a
3A4 – pí prof. Kudrnáčová
12) Uzávěrka odevzdání seznamu vybraných děl k MZ je k 31.3.2013 – tj. do 27.3.2013
13) Pondělí 25.3.2013 – Srdíčkový den – 2 + 2 dvojice dodávají třídy 1A4 a 5A8.
14) Otázka GYMPLFESTU – v loňském roce byla schopna zorganizovat Mgr.Zimová. Nyní je na
MD. Organizačně komplikovanější . Návrh – zmapovat situaci kolem existujících žákovských
(skupin) kapel i žáků, kteří individuálně hrají na hudební nástroje a uspořádat GYMPLFEST
jako přehlídku hudebních uskupení ve škole působících. ??? Zástupci tříd v parlamentů
zjistí počty uskupení či jednotlivců schopných vystoupení a odevzdají do Po 18.3.2013
v ředitelně. Příjem dalších návrhů.
15) Zájezd Provence – přepracované rodičovské informace o zájezdu + změna termínu. Pí prof.
Ježková a Rahmová.

