Zápis z jednání čtvrté schůzky studentského parlamentu Středa 7.12.2016
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Kočí, Zrubecká
2A8 …Crosnier, Švejcar
3A8 …Baladrán, Čaban
4A8 …Kdýrová, Štafenová

5A8 … Ransdorf, Prchal
6A8 … Stuchlíková,
7A8 …exkurze
8A8 …Kohoutová,Ransdorf

1A4 …Ravizza, Hájek
2A4 …Jarišová, Štafa
3A4 …Křížová, Pokorný
4A4 …Vintrychová, Svobodová

1) Poděkování studentům za pomoc při zajištění akce předvánočních prodejních trhů a
workshopů v budově školy „Andělské zvonění“ – sobota 19.11.2016
2) Poděkování studentům za pomoc při organizaci „1. Dne otevřených dveří“ ve čtvrtek
24.11. 2016
3) Výsledky národní kola soutěže Bobřík informatiky 2016 – 2017
V kategorie Benjamin Kristýna Zajícová (2A8)– 1. místo v národním kole
Kategorie Junior – Šimon Němeček (5A8) – 1. místo v národním kole

4)

5)
6)

7)

8)

První čtyři
Kategorie Senior postupují do krajského kola.
Pozvánka z KÚ pro nejlepší žáky, za výsledky v celostátních kolech soutěží šk.r. 2015
– 2016 byla neúplná. Po urgenci byli zohledněni i Jan Kaifer za 1. místo v národním
kole soutěže Bobřík informatiky kat. Kadet a Martin Borecký za 1. místo v nár. kole
soutěže Bobřík informatiky v kategorii Benjamin. Oba žáci + Veronika Šťastná
(1A8) se 29. 11. od 11.00 hod. zúčastnili předávání ocenění v Masarykově kulturním
domě v Mělníce
Skončeno přihlašování maturantů k nové maturitní zkoušce. Nyní provádíme kontroly
a přenášíme data do CERMATu.
Výpadek internetu na straně ISP v Pá 18.11.2016 ve 20.00 hod. – obtížné odstraňování
závady. Ještě v Po ráno byly problémy s rychlostí připojení. Tím že ISP migroval naše
stránky na jiný server vznikly a zatím přetrvávají problémy s kódování stránek našeho
webu a dešifrováním velkých písmen v názvech adresářů, podadresářů a přípon
souborů, které náš web používá. (Důsledek LINUXu) Proto žádáme o spolupráci při
objevování zdánlivé nefunkčnosti některých podstránek našeho webu i
prostřednictvím internetu.
Čt 1.12.2016 – migrace školního serveru s instalací Bakaláři na nový WindowsServer.
Tato akce byla dlouho připravována a provoz nového serveru byl testován především
na zatížení zvenčí. Tzv. IIS u tohoto serveru zvládá bez nejmenšího problému
připojení více než 100 simultánních uživatelů. Tím „snad“ končí problémy
s vypadáváním a nefunkčností Bakalářů na serveru původním.
„Pamlsková vyhláška“ – po sérii otevřených dopisů a intervencí asociací ředitelů se
objevil text, který údajně pochází z MŠMT od pí ministryně. Viz nástěnka ve
sborovně: „Pamlsková vyhláška omezí nabídku bufetů pouze pro žáky ZŠ“
Rozhodla jsem, že se původně velmi přísně nastavená kritéria, co lze prodávat ve
školním bufetu, rozvolní a zařídila jsem, že se vyhláška bude týkat pouze žáků plnících

povinnou školní docházku, nikoliv středoškoláků," říká ministryně školství Kateřina
Valachová. Potraviny nevyhovující vyhlášce se tak mohou nabízet například i na
osmiletých gymnáziích, ale pouze v prostorách, do kterých nemají děti nebo žáci do
splnění povinné školní docházky stálý přístup. Je to zajímavý způsob jak změnit znění
vyhlášky 282/2016 Sb., kterou vydalo MŠMT rozhodnutím jediného člověka, zcela
mimo obvyklý legislativní proces??????????????????????
9) Firma Delikomat fyzicky odstranila nápojový a svačinový automat ze školní budovy.
Stalo se tak po dlouhé sérii jednání a korespondenci v souvislosti s tím, že firma není
schopna vyhovět požadavkům tzv. „pamlskové vyhlášky“. Dojednáno bylo, že firma
dá předem avizo, kdy budou automaty odvezeny, aby mohli být studenti i zaměstnanci
informováni. Tuto část dohody firma Delikomat nesplnila.
10) Informace, že na jiných školách mají automaty s náplní potravin a nápojů, které
pamlskové vyhlášce neodporují, je zavádějící. Nápoje – z akce „mléko do škol“ –
výjimka do 30.6.2017. Potravinové - z akce „mléko do škol“ (jogurty atd.) a ovoce do
škol. Opět výjimka do 30.6.2017. Ve školách šmahem končí činnost bufetů i
automatů. Snažíme se zajistit adekvátní náhradu.
11) Provoz školního bufetu v suterénu hodlá provozovatel ukončit do března 2017
s nástupem povinné EET. Jednání o náhradní službě jsou již vedena a vypadají velice
slibně. (Zatím bez podrobností)
12) Opět akce zaměřená na revalidaci již vydaných ISIC karet a objednání a vydání
nových karet. - !nové ceny průkazů! a jejich prodloužení. Nové standardní ceny jsou
290 Kč za nový průkaz a 180 Kč za prodloužení průkazu. Další ceny (duplikáty a
pod.) zůstaly nezměněny. Duplikát za 110,-Kč. Seznamy již vydaných karet mají u
sebe tř. prof., takže z jejich strany přijde nabídka, která by měla být ze strany studentů
podpořena poptávkou ☺
13) Nainstalována kamera, která sleduje oba kolostavy před školní budovou. Zabírá i část
vozovky a parkující vozidla. To by řešilo i případ nabouraného vozidla pí prof.
Zavřelové na vozovce před školní budovou.
14) Konaly se již dva kontrolní dny ve věci akce Snížení energetické náročnosti budovy
Gymnázia Český Brod. Při prvním dnu se prověřovala spolupráce ŘŠ s firmou, která
pro nás zhotovuje projektovou dokumentaci a s firmou, která garantuje pro nás
technický dozor stavebníka. Přítomni byli i zástupci zřizovatele – z odboru krajského
investora (OKI). Projektová dokumentace by se měla předkládat do konce ledna 2017.
Druhý kontrolní den byl v Út. 6.12.2016 – vynucena schůze s projekční kanceláří,
architekty a památkáři, aby byly exaktně určeny podmínky památkové ochrany
budovy a možnosti provádět stavební úpravy odbouráním některých již nefunkčních
nadstřešních prvků. Akce by měla být dokončena do dvou let – nejpozději v roce
2018.
15) Čekají nás: Neinvestiční akce – oprava hromosvodů (uzemnění svodů) na budově
školy a školní vily – Čt 15.12.2016. Pohyb lidí a techniky – nepouštět žactvo na školní
dvůr.
16) Příprava vánoční akademie – objednáno českobrodské kino – v Po 19.12. – generálka
(rozmezí 6. – 8. vyučovací hodina). Akademie – ve Čtvrtek 22.12. od xxx. Hodiny
Upřesnění časů bude následovat.
17) Třeťácká zábava 22.12.2016 – již visí plakát. Opět nebylo konzultováno s vedením
školy. Není k dispozici elektronický základ. Kdo vlastně akci pořádá? Baráčníci?

18) Vánoční florbalový turnaj – stejný scénář jako v prosinci 2015
19) Nástup na Vánoční prázdniny – Pá 23.12.2016 – nástup „služby“ v Út 3.1.2016.
20) V Út 10.1.2016 se budou konat schůze HV SPG a třídními schůzky SPG od 17.00
hod.
21) Připomínky od žactva – je vždy třeba konkretizace – tj. kdy, kde a co nebylo
v pořádku a nebo není aktuálně v pořádku. Aby bylo zjišťování problémových okruhů
systémové, připravíme ještě do Vánoc dotazníkové šetření.
22) Studentské připomínky
Zavěšení dataprojektorů v učebnách – nakřivo, zobrazování jenom některých barev,
závislé na poloze VGA kabelu – uč. č. 21, č. 13 a další – zjednat nápravu. (Nabídka
od studentů, že pomohou s justací přístrojů.)
Učebna č. 2 – chybí odkládací deska u jedné z lavic – údajně již bylo ohlášeno
V suterénu jsou nevhodně uskupeny šatnové skříňky vyšších ročníků.
Připomínky ke školní jídelně – ti žáci, kteří přicházejí ke konci výdejní doby mnohdy
dostávají jídlo studené, těstoviny nedovařené.
Připomínky jsou k velikosti porcí. (čevapčiči). U žáků vyššího gymnázia je to kritická
záležitost. Diferencovat by pracovníci jídelny měli velikost porce jinak pro chlapce a
jinak pro dívky.
Studenti hodnotí velikost porcí jako šetření na nepravém místě.
ŘŠ projedná neprodleně situaci s vedoucí školní jídelny ještě dnešního dne
Zapsal: Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

