Schůze studentského parlamentu – čtvrtek 7.11.2013
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Straková, Přikrylová
2A8 …Ulíková, Prchal
3A8 …Stuchlíková, Kabíčková
4A8 …Pepř, Prošek

5A8 …Ransdorf, Kohoutová
6A8 …Kliková, Kamenčáková
7A8 …Stárková, Líbal
8A8 …Kratochvílová, Hauserová

1A4 …Vintrychová, Hulová
2A4 …Štafa, Hájek
3A4 …Feldeková, Kopecká
4A4 …Hořínek, Paradýs

1) Odeslána Výroční zpráva školy za školní rok 2012 – 2013 – poděkování za součinnost
při poskytování podkladů. Vždy dbát na úplnost zpráv PK Zpráva je již na webu školy
a jsou v ní uvedeny veškeré důležité údaje z uplynulého školního roku. Doporučujeme
prostudování.
2) Beánie Sekunda –Pozvání prostřednictvím třídních i ze strany ředitelství školy. Info
od tř. prof. posledních ročníků o stavu příprav – dramaturgie atd., prof.Ježková
– závěsné upomínkové předměty atd.
3) S platností od 4.11.2013 přiděluje ŘŠ každé předmětové komisi částku 10.000,Kč. (Ne více!!!!)
Tyto peníze lze utratit pouze za:
a) učebnice pro NG
b) učebnice i pro VG nebo kantory
c) knihy
d) učební pomůcky (např. i CD přehrávač viz PK cizích jazyků)
e) nákup časopisů
(Rozhodně to nesmí být předplatné časopisu na příští rok!!!!)
Faktury za nákup výše uvedených komodit potřebujeme nejpozději do konce
listopadu.
4) Klasifikace na webu v systému BAKALÁŘI – povinností vyučujícího je známky do
tohoto systému vkládat v „rozumných“ periodách. Známek by mělo být přiměřené
množství. Kontrola úplnosti vepsaných známek není úplně jednoduchá. Je nutné
procházek každého kantora jednotlivě za každý předmět. Z přehledu, který je u dětí je
možné chybějící předmět přehlédnout. Z namátkové kontroly vyplývá, že:
5) Po prostudování zaslaného „Souhrnu Nasazení“ MICROSOFT (zastoupený licenčním
specialistou) neshledal žádné nesrovnalosti v licencování SW produktů společnosti
Microsoft u naší školy.
6) Rada Středočeského kraje nám zaslala po svém rozhodnutí ze dne 14.října 2013 částku
15000,-Kč na vstupné žáků Gymnasium Lichtenfels v roce 2013 – poděkování pí prof.
Kantové za zpracování nového zúčtování.
7) nyní je možné ještě žádat na různé druhy dotací podle Struktury dotačních titulů
Středočeského kraje pro rok 2014. Určitě bychom mohli nalézt vhodný titul – viz.
Prezentace od Středočeského kraje. ŘŠ požádal o spolupráci odbornici na danou
problematiku, která jako svou diplomovou práci zpracovávala právě téma školní
zahrady Gymnázia Český Brod.
8) Darovací smlouvy na majetky, které škola získala od SPG v průběhu loňského
školního roku. Rodiče sponzorsky věnovali za více než 130 000,-Kč.
9) Objednány u SCIO přijímací testy pro přijímací řízení 2014 – 2015 jaro 2014. Opět
budeme konat přijímací zkoušky pouze u osmiletého studia, a to z: ČJL, MAT a OSP.
10) Plán evaluačního testování ve třídách nižšího gymnázia: Testování kvart – listopad
2013(Středa 6.11.2013), testování tercie … jaro 2014 a sekunda … jaro 2014. Primány
netestujeme. Předpokládá se, že odpadne tzv.“Dobešovo testování“, proto musíme pro
kvartu objednat svoje testování.
Pretest z MAT pro maturanty, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout zda volit MAT jako
zkušební předmět společné části maturitní zkoušky na jaře 2014. Test je nutné zadat do

okamžiku podávání přihlášek k MZ. 90 minut. Konání testu ve St 6.11.v rozmezí 2. a 3.
vyučovací hodiny (místo seminářů)
11) Evropské centrum jazykových zkoušek poskytlo výsledky pretestu, který si udělali
naši zájemci v on-line podobě na jejich webu – doporučení –
A) studenti s výsledkem nad 80% - mohou jít na zkoušku v nejbližším možném termínu
B) studenti s výsledkem 60 - 80% - mohou jít ihned na zkoušku nižší anebo věnovat půl
roku (nad 70%) až rok (60 - 70%) cílené zkouškové přípravě v přípravném kurzu.
C) studenti s výsledkem pod 60% - 1,5 - 2 roky přípravy
Příjmení
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12) Ještě v průběhu Čt 7.11.2013 budou svoláni studenti obou maturitních tříd a třídy 7A8
a bude jim dána možnost bezplatně si vyzkoušet dtto test z ANJ. Na setkání udají svou
e-mailovou adresu, na kterou mají přijít přihlašovací údaje. Zbytek zařídí ŘŠ.
NOVINKA: Úplně stejnou možnost nabízíme i zájemcům o test z německého jazyka.
Schůzka proběhne 6. vyučovací hodinu!!!
13) Příprava DOD – Čt 14.listopadu od 16.30 hod.
14) Distribuce pozvánek na Den otevřených dveří –podle soupisky škol, do kterých
potřebujeme dostat pozvánky. Hledáme doručovatele!
15) Poděkování pí prof.Zapalačové a Kudrnáčové za zorganizování a bezproblémové
provedení poznávacího zájezdu „Nejkrásnější místa v Anglii“ (27.X. – 2.XI.2013)
16) Odvoz sběru – cca 3000 kg starého papíru proběhne v příštím týdnu ( ST, Čt, Pá ???)
Bude upřesněno
17) Od začátku prosince 2013 – opět sběr starých mobilních telefonů. Konec akce bude na
přelomu ledna a února 2014. (Po Vánocích)

