Schůze studentského parlamentu – středa 5.2.2014
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č. 0 – přízemí
V čase hlavní přestávky
Přítomni zástupci za jednotlivé třídy

1A8 …Petržílková, Přikrylová
2A8 …Ulíková, Prchal
3A8 …Stuchlíková, Kabíčková
4A8 …Pepř, Prošek,

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

1A4 …Spurný,
2A4 …Popová, Hájek
3A4 …Feldeková, Kopecká
4A4 …Hořínek, Paradýs,

1) Poděkování organizátorům za 2. Filmovou noc – která proběhla ve St 29.1.2014 (Jmenovitě – p. a pí
prof. Volvovič, Stříbrská, Špoková – Článek do ČBZ sepsala Karolína Blažková a již byl odeslán do
redakce i s fotografiemi.
2) Vyhodnocení prospěchu a chování za 1.pololetí

3) Přihlašování k nepovinné maturitě – MAT+ - hlášení od CERMATu – je více než 1000 přihlášených
4) Prof. Teplý – informoval o termínu nástupu na plánovanou operaci (18.2.2014). Škola je připravena na
situaci ve zdravotnictví okamžitě zareagovat a ihned vstoupí v platnost již dříve avizované změny
v rozvrhu. Hodiny TEV přebírá pí prof. Seidlová, hodiny ZMP nová kolegyně Marie Sixtová

5) Pojistná událost – učebna č. 5 – vytékající voda z vadného sváru – zničena podlaha. Statik identifikoval
houbové napadení podlahy jako dřevomorku. Čekáme na předběžný rozpočet na základě kterého půjde
další řešení – resp. výběrová řízení.
6) Do učebny č.21 bude nainstalován e-beam, na který jsme dostali fin. Prostředky částečně od firmy
BAXTER a zbytek doplatili rodiče. Přístroj je již ve škole. Instalace nového PC – do konce týdne.
7) Maturitní ples čtvrtek 13.2.2014 – info od maturantů. Kauza plakáty.
Následující den (14.2.2014) vyhlásí ŘŠ tzv. ředitelský den v souvislosti s výše popsanou pojistnou událostí.
Odhlášení obědů bude centrální. Oběd nelze za zvýhodněných podmínek (ceny) odebrat, protože ten den
není výuka.
8) LVVZ 2A8 – Benecko – v termínu od 15.2. do 23.2.2014
9) Příprava dvou důležitých prezentačních akcí, kterými gymnázium osloví v roce 2014 veřejnost.
10) GYMPLFEST – naplánováno BUĎ na 8.dubna a nebo na 3.června 2014 – záležitost 6.roč. a 2A4
- plynulý přechod rodičů z třídních schůzek do českobrodské sokolovny. Příprava programu. Scénář.
Aukce výtvarných děl – výstava v předsálí, projekce nafocených děl v hlavním sále při aukci, nebo
krabička s nabídkovými lístky (připravené bianco lístky + psací potřeby)
11) Setkání absolventů při příležitosti 95. výroční založení gymnázia – určeno datum 4.října 2014 =
první říjnová sobota. – nebudeme používat „terminus technicus“ OSLAVA – to ponecháme pro
skutečné oslavy 100. výročí založení gymnázia v roce 2019.
Svolávání – elektronicky – využít e-mailové databáze, webu školy, portálu spolužáci + dalších dostupných
kanálů
Registrace – elektronicky – analogie toho co bylo na podzim 2012 připravit formulář v GoogleApps
Ve spolupráci s SPG, oslovit město – požádat o příspěvek, oslovit zřizovatele – požádat o příspěvek z fondu
hejtmana.
Aktivity v příslušný den - 4.října 2014
-

-

Obeslání registrovaných účastníků ze setkání absolventů – podzim 2012 (e-mailové adresy jsou
v databázi) - text pozvánky napíše ……………………………………….. – termín do kdy zajistit
………………………………………..
Výbor oslav – složení – koho oslovit – nabízel se ing. Libor Kovář, bylo by vhodné oslovit p.
Ing.Ctirada Rakušana, který byl předsedou výborů oslav pro 50. a 75. výročí

Atd.
-

-

Grafický návrh plakátku s pozvánkou, který bude vystaven na webu a půjde i do médií – zajistí
…………….. Termín ………………………………………..
Stanovení registračního poplatku ………………………………………..
Samostatný scénář – vystoupení studentů, studentské kapely – jaká je současná scéna studentských
kapel – průřezově přes všechny ročníky, - hodně napoví organizování Gymplfestu. Domluvit popřípadě
i s maturanty, aby vystoupili při podzimní akci, pozvání hostů, kteří mohou vystoupit???
Připravit službu, která zajistí přístup i pro handicapované návštěvníky – odemčení dvora, vynesení
vozíku do poschodí atd.
Registrace – pořídit stanoviště s výpočetní technikou ve vestibulu školy – obsluha – studenti
s pedagogem
Nádvorní služba, která se postará o instalace před akcí i následnou likvidaci po akci – Studenti +
kantor
občerstvení – SPG
hudební program studentů (i absolventů?) improvizace pódia – Samostatný scénář
Projekce filmů – mediální kroužek – současná tvorba – přidělení prostoru – pedagog, který zodpovídá
Projekce filmů – staré filmy z 50. výročí a ze 75. výročí založení školy – separované prostory
přidělení prostoru – pedagog, který zodpovídá
Připravit DVD z podzimního setkání absolventů 2012
Projekce historických fotografií
Zajistit nascanování objevených diapozitivů – vytvoření nové prezentace – pomohou
Kamenčáková, Kliková ze třídy 6A8 (bude třeba více pomocníků)
Výstavka starých rysů – deskriptivní geometrie
Vyhlášení studentské fotografické soutěže „MOJE ŠKOLA“
Výstava studentských fotografií s tématikou výročí založení školy –
Vyhrazení učeben pro pamětníky
Výstavka historických učebních pomůcek – výuka Fyziky, Chemie, Biologie, 3D pomůcky, nástěnné
obrazy, učebnice
Vzkazy budoucí generacím
Prostor pro posezení s bývalými pedagogy, - zajistit občerstvení přidělení prostoru – pedagog +
služba, která zodpovídá
Vernisáž výstavy + vystoupení oslovených hostů – pedagog, který zodpovídá za průběh i přípravu
Výstup na školní věž – trvalá kantorská služba, aby nedošlo k devastaci inventáře půdy, ani demolici
věžních hodin = samostatně placená akce
Výstava tabel – zajistit, aby všechna dostupná tabla byla shromážděna na polici v kabinetě tělesné
výchovy. (Několik tabel je u školníka, další jsou v kabinetech)

Oslovit veřejnost, aby dodala nafocená tabla, abychom mohli vystavit předmětů co nejvíce , vytvořit
databázi přefotografovaných tabel a zajistit jejich tisky, aby byla tabla publikovatelná
- Individuální fotografování (i skupinky) – tisk fotografií hned na místě za poplatek
- Plakáty – grafický návrh - tisky
- otázka almanachu – příspěvky – kdo, rozsah, témata
- Propagační brožura
- Propagační předměty
tužky s potiskem,
šňůry na klíče,
hrnky s potiskem
klíčenky
trika s logem školy
další náměty – výběr, náklad
Náměty: O kom by bylo možné napsat, či Kdo by mohl napsat svůj text do brožury, Kým, Texty
abiturienta, Texty o abiturientovi, Pamětníci, Fotky (a jiné prameny)
Zajímaví abiturienti
Lukavský Radovan *1919 maturita 1938, Herec
Otakar Brousek *1924 Herec maturita 1943
Miloslav Holub maturita 1936 Herec, Ostrava
Ing.František Ropek - maturita 1927
Prof.Dr. Jaroslav Bejšovec DrSc.
Jiří Hudec maturita 1945
Ak. Prof.MUDr.Svatopluk Řehák, DrSc. Maturita 1945
Prof. Plundr maturita 1930 – právnická fakulta
Dr. Karel Bednařík maturita 1930 regionální historik
Schulhof Rudolf maturita 1931 – USA – nakladatel „Publisher“
Gustav Šorm maturita 1937
Prof. Ing. Ctirad Rakušan maturita 1941
Prim. MUDr.Jiří Ledeč maturita 1942
p.uč.Miloš Dlabal maturita 1950
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To jsou ti, co byli vyhozeni ze školy v roce 1951
Marta Brtová – to je ta co je udala
Využít záznamu rozhlasového pořadu, který připravil s pí Královou (roz. Hnátkovou) náš bývalý absolvent Petr
Dušek – maturita 2005
Kurt Fišer maturita 1953 – matematik
Kořínková Květoslava maturita 1957 – ministryně dopravy po r.1989
Bohumil Nekolný maturita 1961, náměstek ministra kultury po r. 1989

Lubomír Neckář maturita 1968 juniorský mistr Evropy v šachu
Miloš Vrabec maturita 1968 šachový velmistr
Jean Jacques Radosa maturita 1971
Tomáš Netušil maturita 1973 Jaderný fyzik
Michael Dominik Slavík maturita 1974 Generální vikář kapituly sv. Víta v Praze
Ing.Tomáš Němec – maturita 1977
Doc. Ing.Stanislav Šaroch PhD.- maturita 1989
RNDr.Ondřej Lebeda PhD. – maturita 1990

Ředitelé
Vladimír Libovický maturita 1966
Ladislava (Čabanová) Lebedová maturita 1954
Millerová (Bláhová) Hana maturita 1957
+ Jaroslav Pelikán
+ Alois Jiráček
+ Josef Kovář (spisovatel) – využít rodiny – snaha o popularizaci spisovatelské činnosti – reedice
původních titulů – výstava
Ve škole jsou aktuálními studenty ti, kteří jsou již čtvrtou generací, která gymnázium navštěvuje. Využít
srovnávacích příspěvku do brožury.

Program:
12:00 Otevření gymnázia
13:00 Slavnostní zahájení
14:00 Otevření vernisáže – vystoupení hostů (Eliška Sýkorová, Ondřej Socha atd.)
14:30 Hudební program našich studentů
18:00 Ukončení akce
2.PATRO
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