Zápis z jednání šesté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 2.2.2017
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.4 – přízemí
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Tůmová, Štafenová
2A8 …Crosnier, Švejcar
3A8 …Baladrán, Čaban
4A8 …Kdýrová, Štafenová

5A8 … Ransdorf, Prchal
6A8 … Stuchlíková,
7A8 …Zumr, Stejskal
8A8 …Kohoutová, Švábová

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

1) Poděkování za perfektní zorganizování 5. filmové noci na našem gymnáziu. Téma
„Střet zájmů“. Dobře vybraní hosté i návštěvnost širší veřejnosti => širší diskuze
s důrazem na kritické myšlení a přehodnocování jasných informací z příliš jasných
zdrojů. Hosté – p. Václav Žák – šéfredaktor a chartista, pí Emilie Třísková –
senátorka,, Martin Hůla – osobnost kultury, Kateřina Čadilová – vedoucí projektu
„Příběhy bezpráví“ - Jeden svět na školách. Dobrá práce organizátorů z filmového
klubu gymnázia a p. prof. Volvoviče. Všem patří velký dík.
2) V pátek 3.2. jsou pololetní prázdniny – škola bude v prázdninovém režimu. Mírně
temperováno.
3) Nové průkazy ISIC – peníze dluží 2A4 (1160,-Kč za 4 nové průkazy + 180,-Kč za 1
revalidaci) a 6A8 (1160,- Kč za 4 nové průkazy) !
4) Článek do ČBZ o LVVZ 1A4 a 5A8 byl již zadán. Uzávěrka příspěvků do ČBZ je
v pondělí 6.2.2017 do 24.00 hod. Článek musíme mít k dispozici jako zkontrolovaný
nejpozději 6.2.2017 odpoledne. Fotografie vybereme z fotogalerie, kterou vytvořili
vyučující.
5) Úspěšně proběhla kontrola státního požárního dozoru – bez nejmenších závad
6) Zpráva o konání 2. DOD – specifika přijímacího řízení. Dvě přihlášky na SŠ bude
podávat prakticky každý z adeptů. Proto se přijímacího řízení zúčastní obrovský počet
uchazečů. Lze očekávat u osmiletého studia nárůst cca o 20.
7) Z Gymnázia Čelákovice k nám přišla informace, že předsedkyní zkušební komise ve
třídě 4A4 bude pí prof. Libuše Řezníčková (FRJ – LAT) Do 8A8 to bude pí prof.
Ilona Šestáková z G. Brandýs nad Labem (ČJL – Makedonština).
8) ŘŠ vydal dokument VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A
JEHO KRITÉRIÍ – zveřejněno na webu školy
9) K dispozici jsou vzorové testy ČJL a MAT pro použití ve školách. K jejich uvolnění pro
veřejnost smí dojít až na konci 2. únorového týdne. I my je budeme publikovat na webu.

10) Byla předvedena nabídka obložených baget a podobného obloženého pečiva, salátů
atd. – představena pí Ing. Markéta Rydvalová, která přítomným studentů předvedla
část nabízeného sortimentu. Vysvětlena byl i strategie prodeje ve škole a dán prostor
pro případné připomínky žactva.
11) Smlouva s Delikomat – umístění nápojového automatu „AGIBERIA“ je ke schválení
v mailboxu ŘŠ. (Čas a peníze za pronájem) Umístění automatu – do 14 dnů. Zatím je
dohoda, že se budou snažit, aby to bylo do začátku jarních prázdnin (20. – 26.2.2017).
V plebiscitu o tom zda takový automat ve škole umísti zcela jednoznačně zvítězila
myšlenka zařízení do školy pořídit! Jenom studenti ve třídě 3A4 v hlasování rozhodli
jinak.
12) V Pá 3.2. ŘŠ přebírá projektovou dokumentaci k projekt. Záměru Snížení energetické
náročnosti budovy Gymnázia Český Brod. Další postup bude v koordinaci s KÚ.

13) V Pá 17.2.2017 tzv. ředitelské volno. Oficiální důvod - pravidelná údržba stoupaček
kanalizace - čištění louhem a musí být vypnout přívod vody do budovy.Působení
chemikálie musí být dlouhodobé, protože mimořádně tvrdá voda ze zdejší lokality
dokáže při vynechání této údržby pořádně potrápit. Znamená to, že potřebujeme
ponechat sociální zařízení bez provozu. Ředitelské volno navazuje na den, kdy se koná
maturitní ples v Kolíně.
14) VISK potvrdil zařazení Pedagogického sboru na vzdělávací program. Místo
konání: u nás - ve škole, Termín konání: úterý 09.05.2017 v 08:30 hod. – v tento
den bude vyhlášeno ředitelské volno.

Na volno mají nárok naši žáci.
15) LVVZ třídy 2A8 – od 4. do 10.2.2017 – Benecko – personální zabezpečení Krč, Kall,
Fle
16) Do 6.3.32017 musíme mít zaregistrované naše žáky 4A8 do InspIS, protože se jich
týká jarní testování, které organizuje ČŠI Testovány budou vědomosti z ČJL, MAT a
CHE. Termín v rozmezí od 9.5. do 26.5.2017.
17) Schůze parlamentu byla zakončena ochutnávkou vzorků potravin, které budou od
pondělí 6.2.2017 prodávány ve školním bufetu. Smyslové hodnocení – jenom
pozitivní. ☺

Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

