Zápis z jednání první schůzky studentského parlamentu Středa 2.9.2015
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Ulíková, Švejcar
2A8 …Baladrán, Audyová
3A8 … Straková, Přikrylová
4A8 … Ulíková, Prchal

5A8 … Stuchlíková, Štefančová
6A8 … Pepř, Zumr
7A8 … Kohoutová,
8A8 … Kliková, Kamenčáková

1A4 …Bossanyi, Štafa
2A4 …Křížová, Pokorný
3A4 … Spurný,
4A4 …Poupová, Hájek

2) Organizace a zabezpečení školního roku 2015 – 2016 – přidělení úvazků
Noví kantoři: Pí Mgr. Martina Jílková, . – BIO a TEV
Pí Mgr. Markéta Vlasáková, ANJ – hispanistika Vyučovat bude ANJ.
Po vynucené rodičovské dovolené se vrací PhDr.Vl. Mrvík PhD.
Pí Mgr. Lenka Stříbrská se provdala a přijala příjmení PERUTKA – (v nesklonné podobě)
Od 1.8.2015 přijata se zkušební lhůtou uklízečka pí Marie Semerádová – přiděleno přízemí
Odešli: Pí prof. Benešová ČJL - ANJ – odchod do starobního důchodu,
Mgr.Michal Kocián, BIO-TEV – odchod na jiné gymnázium – Liberec
Uklízečka (přízemí) pí. Stanislava Turoková ukončila dohodou pracovní poměr k 31.7.2015 a
odešla do Liberce
na RD pí Mgr.Miroslava Zimová, Na RD Lenka Koziolová a Vendula Choueiry
3) Do rozvrhu budou doplněny nepovinné předměty a tzv. kroužky –
způsob finančního krytí těchto mimoškolních aktivit zůstává stejný jako v loňském roce
600,-Kč/rok
Sportovní hry –
NG – Út 8. a 9.hod.
(Kad)

600,-Kč/rok
Florbal – VG – Pá
8. + 9.hod.
(Krč)

600,-Kč/rok
Volejbal VG
Čt 8. a 9.hod.
(Krč)

0Kč/rok
Mediální tvorba
NG + VG
(Doh)

600,-Kč/rok
Gymnastika
Pá 8. a 9.hod. VG
(Kad)

0,-Kč/rok

0,-Kč/rok

300,-Kč/rok

600,-Kč/rok

600,-Kč/rok

Sbor
(Špo)

Fyzikální
kroužek NG
(Ben)

Posilování VG
(Kad)

Psaní deseti prsty
PDP NG + VG
(Šim)

Latina nebo
Klasická
řečtina VG
(Drá)

600,-Kč/rok
Fotografování
NG + VG
(Rhm)

0,-Kč/rok

Chemie VG
(ext. Lib)

0,-Kč/rok

Netradiční
výtvarné
techniky
NG + VG
St odpoledne
(Jež)

Jsme schopni reagovat i na poptávku po zřízení zajímavého
předmětu.
Musí být
a) poptávka
b) Dostatečný počet zájemců

nepovinné předměty (kroužky)
Systém provozovaných nepovinných předmětů a kroužků ponechat ve stejném
režimu jako v uplynulém šk.roce. Žáci za docházku do kroužku platí na účet SPG
600,-Kč ŘŠ z evidence podle TK těchto nep. Předmětů a kroužků vypočítá
finanční nárok kantora za celý školní rok a SPG příslušnou částku uvolní. Z
prostředků SPG jsou hrazeny aktivity pedagogům při vedení pravidelných i
nárazových sportovních a dalších akcí se žáky a pro žáky.

Výběr částky 600,-Kč za dvouhodiný nep. Předmět (kroužek) do konce září
Na oplátku SPG bude hradit veškerá evaluační testování, které budeme mít
zájem poskytnout.
5) Příspěvky SPG – 700 Kč/ žák – jsou určeny na aktivity žáků během jejich studia
( cestovné a startovné na soutěžích a olympiádách, odměny nejlepším studentům, příspěvek
na zahraniční zájezdy, na lyžařské, vodácké a turistické zájezdy, na individuální výměnný
pobyt žáků v zahraničí, na Klub mladých diváků , dále hrazení ???nepovinných předmětů???
a volnočasových aktivit učitelů se žáky??? Evaluačního testování)
Výběr částky 700,-Kč/žák na SPG – do konce září 2015
6) Obědy – stravování u „STAROnového“ poskytovatele služby, na stejném místě
(tj. Stavokonstrukce a ani název společnosti se nemění.
: cena oběda 48 Kč - učitelé i žáci v době nemoci nemají nárok na oběd za sníženou cenu
oběda Žáci NG – 23 Kč, VG– 24 Kč
Oficiální název: „Školní jídelna Stavokonstrukce s.r.o.“ – na čipový způsob registrace hodlají
přistoupit v brzké době. Platba převodem z účtu na účet je sice možná, ale každý bude muset
do kanceláře pro lístky.
Přihlášky ke školnímu stravování jsou letos nové. – zaregistrovat se co nejdříve!
Účet poskytovatele stravování společnosti „Školní jídelna Stavokonstrukce s.r.o.“ je
veden u Komerční banky , číslo účtu: 107-5423360297/0100.
Odhlašování obědů na e-mailu skolnijidelna501@seznam.cz jednejte s paní Annou Kovářovou,
telefon: (+420)725 878 598 .
Pro regulérní odhlašování obědů je možné použít e-mail, ale musí to být do 14.00 hodin předchozího
pracovního dne.

POZOR!!! V této jídelně se budou nově stravovat i žáci 7. – 9. tříd 2.základní školy Č.Brod
(cca 70 dětí + kantoři) Chování ve školní jídelně.
7) Třída(označení) – třídní učitel – zastupující učitel - kmenová učebna
1A8 2A8 3A8 4A8 1A4 5A8 6A8 2A4 7A8 3A4 8A8 4A4
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8) Adaptační kurzy –
Adaptační kurzy přijatých studentů: Rekreační středisko Blaník, Smršťov, 257 06 Louňovice
pod Blaníkem ( agentura Corridoor) - 1A8 ( prima – pí prof.Sixtová) – 27.8. – 29.8.2015 a
1A4 ( p.prof. Volvovič ) - 27.-29.8.2015, odjezd busem 8.30 hod od gymnázia
– Zajišťuje Corridoor v TK– Radslav Pivoňka tel. 601 590 020
9) Události z prázdnin 2015 – práce, které ve škole proběhly jako důsledky předchozích
známých skutečností:
a) Dokončení akce „Rekonstrukce vnitřního areálového rozvodu kanalizace“. Akce je již
vypořádána i finančně. Na školním dvoře je uzavřen i záklop kontrolní jímky a postupně bude
zavezen největší septik
b) Dokončena akce oprava hlavního komína školy a jedné z větracích šachet. Nadstřešní
části byly ubourány až do úrovně pod linii střešní krytiny a pak znovu vystaveny. Realizační
firma byla požádána o provedení bezpečnostního auditu dalších nadstřešních částí. Pět dalších
komínů či větracích šachet je v natolik havarijním stavu, že nám bylo doporučeno, abychom
zakázali při větší povětrnosti vycházení na školní dvůr. Proto ŘŠ požádal v průběhu těchto
prázdnin zřizovatele o přidělení další mimořádné dotace 150 000,-Kč, aby bylo možné letos
opravit dva z nejhorších komínů. Ještě v tomto roce by Rada kraje měla rozhodnout v náš
prospěch a firma přislíbila, že akci provede. Pro příští kalendářní rok předložil ŘŠ v průběhu
prázdnin projektový záměr na rekonstrukci zbývajících 3 komínů za zhruba stejnou částku. Je
nutná spoluúčast KÚ řádově 30.000,-Kč.

c) Rodiče žáků z primy (šk.r. 2014 – 2015) přispěli na účet SPG na pořízení nových židlí a
pracovních desek do učebny č.15. Židle i prac. Desky jsou již ve škole. 3 desky byly
reklamovány (odštípnuté růžky) a firma již doručuje desky náhradní.
d) ŘŠ v průběhu prázdnin na náklady SPG pořídil nový kamerový systém, který funguje
přesně podle požadavků ÚOOÚ. Systém je již funkční.
e) Výzva MŠMT – žádali jsme o poskytnutí finančních prostředků na zlepšení
bezpečnostních systémů ve škole. Žádostí na MŠMT bylo přes 1800 a vyhověli 60
uchazečům. Finanční prostředky nám nebyly přiděleny.
f) Akce Výzva č. 56 MŠMT – další peníze EU – tentokrát na jazykové vzdělávání. –
žádali jsme o více než 900.000,-Kč. MŠMT rozdělovalo fin. Prostředky a vyhlásilo výsledek
9.6.2015. Nebyli jsme zařazeni mezi projekty na které budou peníze poskytnuty. Přibližně 10.
Července jsme se dozvěděli, že MŠMT znovu přehodnotilo situaci, a že vybráni jsme. V těch
dnech se objevily e-maily od cestovních kanceláří, abychom se jako zájemci vůbec
s poptávkou na ně neobraceli, protože jsou již zahlceni. Proto se ŘŠ rozhodl v souladu
s regulemi „Výzvy“ odstoupit od záměru.
g) 27.7.2015 vypsalo MŠMT Výzvu č.57 – opět podpora jazykového vzdělávání. Text
výzvy je k dispozici. MŠMT vydalo na měsíc srpen Výzvu č. 57 určenou pro rozvoj
individuálních komunikačních dovedností učitelů a žáků v anglickém, německém,
francouzském jazyce formou blended learningu s alokovanou částkou 460 mil Kč. Výše
finanční podpory činí 100 % způsobilých výdajů a je vyplácena školám předem. Minimální
výše finanční podpory pro 1 projekt je 50 000,- Kč a maximální 1 000 000,- Kč.Uzávěrka
přihlášek do aplikace BENFIT je 28.8.2015. Neskutečně krátký (prázdninový termín).
Po poradě s pedagogickým sborem bylo rozhodnuto do této výzvy se nezapojit.
h) V závěru prázdnin – díky velké aktivitě pí prof. Kantové a prof. Krčmáře,
Kadeřábka a některých studentů – se do školy sponzorsky dostalo větší množství
kancelářského nábytku. Instalace skříní a stolů v uč. č.21 a 22 ještě není dokončena,
nahrazeny byly i katedry v některých učebnách. Velký konferenční stůl je osazen
v učebně č.2. Pochvala prof. Krčmářovi a prof. Kadeřábkovi za nasazení vl. fyzických
sil a dalších prostředků a dopravení tohoto nábytku do naší školy.
10) Nejbližší stavebně technické aktivity: do konce září 2015
a) Pozváni jsou učni z kolínského stavebního učiliště, aby udělali opravu havarijního stavu
odpadního potrubí (stoupaček z větve chemická laboratoř, učebna + učebny nad nimi
v dalších poschodích. (CEDULE na umyvadla NEPOUŽÍVAT!!!)
b) Pozvat Ing. Tomáše Němce k symbolickému zahájení provozu chemické laboratoře.
Kontakty s ním jsou průběžně udržovány.
11) Stavebně technické aktivity – pravděpodobně od začátku října 2015
a) Oprava dvou dalších nadstřešních částí – havarijní stav – závisí na přidělení finančních
prostředků od KÚ
12) Nejbližší známe termíny událostí, které nesmíme zmeškat:
• V týdnu od 1.9.2015 do 7.9.2015 píší naši studenti DT a PP společné části MZ
na tzv.spádové škole = Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední
odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826
• 2.9.2015 – práce s učebnicemi 1A8 a rozřazovací testy v cizích jazycích pro
nové první ročníky
• Vždy první středu v měsíci bude schůze Studentského parlamentu
• Výsledky DT a PP od CERMATu budou k dispozici ve St 9.9.2015

•

Ústní zkoušky společné a profilové MZ u nás připadají na 14.9.2015 – rozpis
připraví ZŘ. Je pozvána pí předkyně z G. Brandýs nad Labem fci
místopředsedy bude konat p.prof. Benák Oprava MZ XXXXXX DEJ,
YYYYY CHE, ZZZZZZ MAT spol. část MZ, PPPPPPP DEJ, celá MZ
QQQQQQ,

•

„V září Světlušky září“ 7. - 11.9.2015 ( zajišťuje 3A4 ) humanitární akce –
zabezpečí studenti 3A4 a tř. prof. Drábek – 4 dvojice studentů
• Letos aplikujeme povinně úpravu podle RVP základního vzdělávání, ze
kterého plyne, že každé z dětí ve škole musí projít vzděláváním v oboru
ekonomické gramotnosti. Proto nepovinným předmětem v kvartě (EGR =
Ekonomická gramotnost) musí projít každý žák kvarty. Praktická realizace –
třída se dělí v prvním pololetí do nepovinného předmětu EGR a RDe. Ve
druhém pololetí si děti obsazení seminářů vymění. Pozor na změnu v ŠVP –
připravit jako „jednosemestrový kurz“!.
• konzultační hodiny – termín do 30.9.2015 – nový rozvrh již jistě bude ustálen,
• 17.- 22.9.2015 Putovní výměnný vodácký tábor studentů partnerských
gymnázií ( Český Brod – Lichtenfels ) Vltava 2015 - Vyšší Brod – Boršov n/V
-vedoucí V. Libovický ext.+ Kupec ext.
• DOD – čtvrtek 19.11.2015, 28.1.2016 v 16,30 hodin
• Sobota 17.10.2015 – Beánie Kvarta – v českobrodské sokolovně = uvítací
ceremoniál pro nové studenty prvních ročníků – připravují maturanti.
13) volitelné předměty v tomto školním roce
3A8 – zdravý životní styl ( ZZS Kudrnáčová )
a 4A8 Regionální dějepis (RDe Mrv) 4A8 Ekonomická gramotnost (EGR Str)
Předposlední ročníky:

Maturitní
ročníky:

1. blok –
2 x KAJ +
KAJ

1.blok 3 x KAJ + KNJ

2. blok PRG, SCDe, SCM a
SVS

2. blok –
SCM,SCBi,
SVS

4. blok –
LISb, PSY,
LEKS

3. blok –
SCZ, LISa

5. blok –
EKOa,
EKOb, SCCh

13) Opravy – 2016 – již je naplánováno a ŘŠ podal provozní záměr pro rok 2016 – oprava
dalších tří nadstřešních částí budovy. My do toho vložíme svoje peníze získané z pronájmů a
o zbytek budeme žádat KÚ
14) Ekologická výchova – sbíráme použité baterie (ne autobaterie) – hlavním měsícem, ve
kterém má sběr probíhat je září t.r.
15) Příští Út 8.9.2015 bude zorganizována Burza učebnic – letošní maturanti přijdou
odprodat učebnice, které již v dalším studiu nevyužijí. Výhodné pro nové třídy 8A8 a
4A4.
16) Chování žactva – Guth Jarkovský, společenské vystupování, ohleduplnost k lidem i
neživému materiálnímu vybavení školy. Chování na veřejnosti. Bezpečnost práce –
seznámení se školním řádem, Pravidly pro hodnocení a klasifikaci studentů a s
„Důležitými požadavky na žáky… - inovováno pro šk.r. 2015 – 2016“
Poznámka: Přítomní zástupci tříd obdrželi po jednom výtisku
a) Nabídka nepovinných předmětů a kroužků pro školní rok 2015 – 2016
b) Důležité požadavky na studenty ve školním roce 2015/2016

Zapsal: Mgr.Ivo Kocum, ředitel školy

