Zápis z jednání třetí schůzky studentského parlamentu Středa 5.11.2014
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.21 – 2.patro
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Mašín, Borecký
2A8 …Straková, Přikrylová
3A8 …Uhlíková, Králová
4A8 …Stuchlíková, Kabíčková

5A8 …Prošek, Pepř
6A8 …Ransdorf, Kohoutová
7A8 …Kliková, Kamenčáková
8A8 …Šeda, Líbal

1A4 …Křížová, Pokorný
2A4 …Spurný
3A4 …
4A4 …Feldeková, Kopecká

1) Poděkování za setkání absolventů 4.10.2014 – stručná statistika – s vydatnou
spoluúčastí SPG a ve spolupráci se současnými žáky setkání absolventů gymnázia, a to
k 95. výročí založení školy + 90 let školní budovy + 70 let od podpisu kapitulace části
německých vojsk.

2) Prodej triček a DVD s různou tématikou může pokračovat i „přes ulici“ – almanachy
již nejsou. ŘŠ umístí na web školy seznam DVD, která je si možné objednat a pak i
zakoupit.
3) Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru papíru – sladká odměna pro 2A8
4) Sběr elektroodpadu – použité elektrické baterie (suché články) nikoli startovací
akumulátory
5) Proběhly podzimní prázdniny – změna času + ředitelské volno – malování prostor ve
škole – větrání apod.
6) Vytápění budovy – budou splněny všechny hygienické normy, ale „přetápět“
nebudeme
7) Končící volební období školské rady, která pracovala ve složení:
Od 1.1.2012, resp. od 12.8.2013
Petra Straková – předsedkyně, rodiče žáků
Ing. Radoslava Kohoutová – rodiče žáků
Aleš Kobliha – zřizovatel od 12.8.2013
Bc. Jakub Nekolný - zřizovatel
Mgr.Josef Volvovič – pedagogové
RNDr. Magda Kudrnáčová - pedagogové
8) Co je školská rada – principy volby
9) Volby do školské rady – proběhly v úterý 4.11.2014, zletilí žáci volili dopoledne.
Zákonní zástupci nezletilých žáků volili navečer při tř. schůzkách. Stanoven tříčlenný
přípravný výbor ve složení Mgr.Krčmář, Mgr.Sixtová a pí Šimková. Volba právě dvou
členů školské rady ze tří kandidátů bude zajištěna z této kandidátky: Pí Ing.Radoslava
Kohoutová, pí Petra Straková, sl. Monika Dvořáková (7A8)
10) ŘŠ připravil podle volebního řádu školské rady tříčlenný - tzv. přípravný výbor ve
složení Mgr. Krčmář, Mgr.Sixtová a pí Šimková.
11) Ve škole je ke dni voleb 290 žáků. Zletilosti dosáhlo 39 žáků. Z těchto 39 žáků svého
volebního práva využilo 20 žáků
V době třídních schůzek SPG mohli využít svého volebního práva zákonní zástupci
nezletilých žáků. Teoreticky se jedná o 251 zákonných zástupců s právem volit právě dva
kandidáty na práci ve školské radě ze tří zapsaných kandidátů. Své volební právo využilo
150 zákonných zástupců nezletilých žáků. Celkem bylo odevzdáno 170 lístků s platnou
volbou. Někteří z voličů odevzdali lístek s hlasem pouze pro jednoho kandidáta, což není
ve sporu s volebním řádem školské rady.
Protože svůj hlas odevzdala více než 1/2 oprávněných voličů, jsou dále uvedené výsledky
platné.
Výsledky voleb do
nové školské rady s
mandátem od 1.1.2015
Pořadové číslo
Jméno a příjmení
Počet hlasů

1
2
3

Ing.Radoslava Kohoutová 74 hlasů
Petra Straková
104 hlasy
Monika Dvořáková
132 hlasů
Členy nové školské rady se staly kandidátky s pořadovými čísly 2 a 3

12) Stávající školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2013 – 2014.
Vypracovaný dokument Koncepční záměr rozvoje školy za období 2014 – 2017 není
nutné předkládat ke schválení. Přesto jej ŘŠ předkládá. Všichni žáci školy i jejich
rodiče se mohou s tímto dokumentem seznámit na webu školy v sekci „Důležité
dokumenty“. Dva vzorky obou dokumentů byly předloženy i studentskému
parlamentu.
13) Stavebně technické aktivity od poloviny října 2014
a) dokončení oprav na věžičce a v půdních prostorách – netěsnosti střech, zatékání podél
komínových těles atd. – učni
b) Výmalba prostoru schodiště, chodeb a učeben v jednotlivých poschodích - učni
14) Nejbližší události
Beánie Tercia Akce proběhne v So 8.11.201 od 18.30 hod. do 00.00 hod. v českobrodské
Sokolovně. Hudba – „Bízaband“. Vstupenky 4 druhy
1) Beán = student prvního ročníku –cena vstupenky 0,-Kč
2) VIP = organizátoři z SPG, Kantoři – jednu dostanou gratis, každou další si koupí
3)Standard – každý návštěvník – cena vstupenky 100,-Kč
4) Student školy 60,-Kč
Beáni dostanou, podobně jako v loňském roce, trvalou upomínku na tuto akci. Veškerá
dramaturgie, vedení programu, moderování, udržování veselí atd. leží na studentech
posledních ročníků. Za to dostanou od HV SPG příspěvek na maturitní ples ve výši 1500,-Kč.
Akce nesmí být prodělková a musí mít vysokou společenskou úroveň. Pokud jde o oblečení,
slušné, společenské = úměrné věku. Mladí mužové z primy nemusí mít na sobě ani oblek ani
smoking ☺. Oblečou se tak jakoby šli s rodiči např. do divadla. Úkoly, které pro beány
studenti posledních ročníků připraví by měly být humorné a všichni účastníci by si měli akci
užít!!!
•
• Plán evaluačního testování ve třídách nižšího gymnázia: Testování kvart –
Středa 3. a 4.11.2014 - odpadne tzv.“Dobešovo testování“, proto musíme pro
kvartu objednat svoje testování.
• Dny otevřených dveří 13.11. 2014 a 22.1.2015
• Třeťácká zábava 19.12.2014
• LVVZ 11.1. – 17.1.2015 Pec p/S, Lyžařská bouda – 2A4 + 5A8 a LVVZ2A8
21.2. -27.2.2015 Benecko – 2A8
15) Opravy – 2015 – je naplánován provozní záměr spolufinancovaný KÚ Stč. Kraje –
Zrušení školních septiků a přímé napojení splaškové kanalizace na městskou kanalizaci.
Rozpočet stanovil projektant na 325.000,-Kč.
16) Špatná finanční situace – v rozpočtu nejsou prostředky prakticky na nic!!! Těžko
budeme hradit náklady na spotřebované energie. Omezení nákupů – nákup jakékoli
maličkosti musí být schválen ŘŠ.
Šetření el. Energií, zhasínat zbytečně zapnuté osvětlení ve třídách i na chodbách, vypínat
spotřebiče.
Topná sezóna, vytápění budovy na spodní teplotní hodnoty z rozmezí, které udává vyhláška.
(Nikomu zima nebude!!!)
17) Špatná finanční situace školy - Opět oslovíme rodiče a přátele školy - budeme
vyhlašovat poptávku po sponzorství. Akutně v tuto chvíli potřebujeme úklidové
prostředky a materiál pro „sanitu“. Podrobnosti jsou na webu školy a před Vánoci opět
zopakujeme akci s dárky pod stromeček. Seznam potřebného materiálu, který
zveřejníme. Nutně potřebujeme nový kamerový systém, protože původní systém
z roku 1996 havaroval a již není možné jej SW obnovit.

18) Zabezpečení vstupu školy – důsledně využívat elektromagnetického zámku ovládaného
pomocí čipů a čipových karet. Zavírat za sebou, aby zůstaly dveře zablokovány proti
nežádoucímu vniknutí nežádoucích osob. (Ochrana osob i majetku)
19) Plán evaluačního testování ve třídách nižšího gymnázia: Testování kvart – listopad
2014(Po + Út 3. a 4.11.2014), testování tercie … nebude probíhat a sekunda … jaro
2014. Primány netestujeme. Předpokládá se, že odpadne tzv.“Dobešovo testování“ či
testování NIQES, proto musíme pro kvartu objednat svoje testování.
20) Příprava DOD – Čt 13.listopadu od 16.30 hod. – obvyklé aktivity
Příprava „Dne otevřených dveří“ ve čtvrtek 13.11.2014 – organizačně obdobné jako
v předchozích letech.
Informativní schůzka od 16.30 hod. přízemí
– čtyřleté studium učebna č. 4
Koc, Krč, Rab
– osmileté studium učebna č.2
Tělocvična – snížené přízemí - tělovýchovné aktivity – Kcn
Učebna č. 11 počítače + internet Rhm
Prostor chodby 1.patro – studentský časopis ERROR Ran
Výtvarná dílna – učebna č.16 – 1. patro Jež
Hra na hudební nástroje, zpěv – učebna č. 27 2.patro Špo
Poznávání rostlin – učebna č. 21 – 2.patro - Pk určí realizátora
Žákovské projekty – učebna č.22 – 2.patro Pk určí realizátora
Fyzikální show letos nebude – bude nahrazeno projekcí filmu z tvorby kroužku MDT –
učebna č.23 – 2.patro zajistí prof. Dohnal
Projekce filmů z produkce kroužku mediální tvorby – učebna č. 25 – 2.patro Doh
1) Distribuce pozvánek na Den otevřených dveří – na nástěnce je soupiska škol, do
kterých potřebujeme dostat pozvánky. Hledáme doručovatele!

Zapsal Mgr.Ivo Kocum, ředitel gymnázia

