Zápis z jednání čtvrté schůzky studentského parlamentu Středa 3.12.2014
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.14 – 1.patro
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Mašín, Borecký
2A8 …Straková, Petržílková
3A8 …Ulíková, Prchal
4A8 …Stuchlíková, Kabíčková

5A8 …Prošek, Pepř
6A8 …-----------------7A8 …Kliková, Chmelařová
8A8 …Šeda, Líbal

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

1) Poděkování aktivním studentům za aktivní pomoc při zabezpečení akcí v měsíci listopad.
Především poděkování za Andělské zvonění 2014, které proběhlo v sobotu 22.11.2014.
2) Poděkování účastníkům akce ke dni Světového dne proti AIDS dne 1.12.2014. Lektor chválil
všechny účastníky akce – žáky 1A4, 5A8, 2A4 a 6A8. Byl nadmíru spokojený. Poděkování
patří především sextánům (Blažková, Švábová) za zorganizování besedy.
3)

DŮLEŽITÉ!!! Nákupy – konec roku jsou výsledkem úspěšného hospodaření školy
v průběhu kalendářního roku. Napomohla mírná zima = snížení nákladů na vytápění, spotřebu
el. Energie apod. – Pro každou předmětovou komisi přidělilo ŘŠ částku 30.000,-Kč k tomu,
aby sama PK mohla zajistit pro své potřeby nákupy potřebných učebních pomůcek, učebnic
apod. Další finanční prostředky ŘŠ investuje do vybavení učeben a zlepšení školního
prostředí.
a) V současnosti stále ještě probíhá malování učeben školy. Z vyhrazených finančních
prostředků ještě budou vymalovány učebny s čísly 14, 16 v 1. patře, dále učebny
s čísly 21, 22, 23, 25 a 27.
b) Vymalovány jsou úplně nově učebny č.2, 3, 4 a 5 v přízemí, učebny č. 11 a všechny
kanceláře budovy. Dokončujeme výmalbu uč.č.15 v 1.patře.
c) V roce 2014 byly péčí rodičů z SPG vymalovány učebny č.12 a 13 v 1. patře a učebna
č.24 ve 2. patře.
d) Rozpracována je klempířská úprava školní věžička a opravy střechy.
e) Zadány jsou instalatérské práce v předsíňkách všech toalet školy, kde bude i u dalšího
umyvadla nainstalován pro zvýšení komfortu elektrický průtokový ohřívač vody.
V souvislosti s tím, poopravíme rozvody elektrické energie (posílíme „dráty“) v těchto
místech
f)

Úprava podlah v učebnách č.2 a č.4 – pokládka OSB desek, aby mohla být položena
nová podlahová krytina.

g) Do učebny č.4 jsme zadali výrobu nové katedry.
h) Budeme investovat do nákupu dvou nových keramických tabulí
i)

Rádi bychom investovali do nákupu nového dataprojektoru do uč.č.3 včetně montáže

j)

Vyučující cizích jazyků, kteří o to požádali, budou mít nové přehrávače

k) Velké množství učebních pomůcek dostane i Hudební výchova
l)

Informace ve vztahu ke školní jídelně a jejím povinnostem - Od 13.prosince vstupuje
v účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů
uvádět alergeny obsažené v pokrmech. Informace již byla předána ředitelce školní
jídelny Stavokonstrukce pí Martině Vaníčkové.http://web.visplzen.cz/object/jakbudeme-ve-stravovacich-provozech-br-informovat-o-alergenech-18400/page_3c.htm
7) 4.12.2014 - přijede pí Mgr.Monika Fleislebrová, která od 1.1.2015 bude zastupovat po dobu
MD pí prof. Choueiry. Přebere kompletně veškeré hodiny FRJ. Je předpoklad, že 2 hodiny
TEVd2A8 v pondělí přebírá p. prof. Kocián. Hodiny TEV7A8 (vždy St 8. a 9. hod.) spojí pí
prof.Kallupová se svým oddělením TEV v tom samém čase.
8) 9.12.2014 – Astronomická olympiáda – zabezpečuje prof.Benák
9) Psaní dopisů – tzv. Maratón dopisů“ od St 10.12. do Pá 12.12.2014. org. prof.Stříbrská
10) Ocenění studenti naší školy – Jan Kaifer Celostátní Matematický Klokan a Bui Hai Mi
celostátní olympiáda v NEJ jedou do Kralup nad Vltavou převzít ocenění od KÚ (zajišťuje pí
prof. Kallupová)
11) Olympiáda v NEJ – Čt 11.12.2014 – org. Kall + Knt.
12) pí prof. Choueiry – oficiální odchod na MD
13) 16.12.2014 – Tradiční volejbalový turnaj – Říčany u nás18.12.
14) 16.12.2014 - Zájezd - Vídeň v adventním čase – cena 530,-Kč – organizuje pí prof.Ježková
a Rahmová
15) 18.12.2014 – florbalový turnaj
16) Pro vystoupení našich žáků v předvánočním čase – objednáno kino ve čtvrtek 18.12.2014 v
rozmezí 12.00 - 13.00 hod, kdy by si děti zkusily svá vystoupení na generálce a v pátek
19.12.2014 od 8.30 hod do 11.00 hod. pro vlastní vystoupení. Zajišťuje pí prof.Špoková
Bude fakturována částka 1.270,50 Kč vč. DPH
17) Firma Školab – zaslány materiály o výchozích revizích + závěrečná faktura za dílo. Po
prostudování a podpisu kopií revizních zpráv bude záležitost chemické laboratoře z hlediska
smlouvy o dílo uzavřena.
18) 19.12.2014 – Třeťácká zábava
19) Vánoční prázdniny od 22.12.2014 do 4.1.2015. Nástup služby je 5.1.2015.
20) Třídní schůzky SPG připadají na úterý 6.1.2014 a ve St 67.1.2014 bude další schůzka
studentského parlamentu
21) Vytápění – nastavit hlavy termoregulačních růžic tak, aby teplota v místnosti byla optimální.
Tzn. V učebnách východního křídla ventily „přivřít“, v učebnách 15, 16, 27 a 28 naopak
ventily otevřít naplno!

