Zápis z jednání mimořádné schůzky studentského parlamentu úterý 17.1.2017
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Tůmová, Štafenová
5A8 … Kamenčáková
2A8 …Crosnier, Švejcar
6A8 … Stuchlíková,
3A8 …Svítok, Čaban
7A8 …Zumr, Tejček
4A8 …Kdýrová, Štafenová
8A8 …Kohoutová, Ransdorf

1A4 …Růžičková, Rozmbachová
2A4 …Šíma, Štafa
3A4 …Pokorný, Koudela
4A4 …Vintrychová, Svobodová

Projednávaná témata:
1) Řešení podmínek dalšího provozu školního bufetu v souvislostí s aplikací vyhlášky č.
282/2016 Sb. (Pamlsková vyhláška).
Ministryně školství Dr. Kateřina Valachová oficiálně vyhlásila a webu MŠMT dne 15. 11.
2016.
„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".
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.
Formulace použitá v dtto větě pí ministryně …. „pouze v prostorách, do kterých nemají děti
nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup“ se snaží ŘŠ vyložit tak, že podmínku
stanovenou touto větou splníme i tak, když bufet vyhradíme pro osoby, které již povinnou
školní docházku splnily.
Pak skutečně osoby, které ještě povinnou školní docházku nesplnily, nemají do prostoru
bufetu stálý přístup.
Kontroly provádět nebudeme, restrikce žákům nižšího gymnázia nehrozí.
Očekáváme ovšem od nich rozumný přístup a v žádném případě je nehodláme
diskriminovat.
Provozovatel bufetu upraví sortiment tak, aby byl co nejvíce v souladu s dtto vyhláškou.
Prodej kusového ovoce atd.
Na dveřích bufetu bude viset cedule

2) Nápojový automat, který byl bez náhrady odvezen firmou Delikomat do školy vrátit
nelze. Obsahoval nápoje, které skutečně nebyly nejvhodnější do prostor školy. Byl
nainstalován v místě, které ani nemohlo být doplněny příkazem nějakého omezení
přístupu pro žáky, kteří nesplňují věkový limit.
Firma Delikomat nově nabízí dodání automatu, který podle jejich prohlášení přísné
nároky „Pamlskové vyhlášky“ splňuje.
Názvy nápojů jsou poněkud zvláštní a složení nápojů rovněž.
ŘŠ předal zástupcům tříd popisku složení jednotlivých nápojů a požádal je, aby do pátku
20.1.2017 uspořádali ve svých třídách referenda o případném umístění automatu na
chodbě školy.
ŘŠ bude respektovat výsledky těchto referend a umístění automatu (NE)objedná.
Provoz automatu je v každém případě z ekonomické hlediska záležitostí jenom firmy
Delikomat. Škola případně pronajme firmě Delikomat prostor na chodbě v 1. patře za
tržní nájemné.

3) ŘŠ jednal s provozovatelem školního bufetu o dalším provozu tohoto zařízení od
března 2017 (povinnost EET). Z jednání minulého st. parlamentu vyplynulo, že by
žactvo na nákup zařízení EET přispělo. Návrh, aby byl uspořádán mimořádný sběr
papíru a jeho výtěžek použit na nákup zařízení EET byl schválen.

Zapsal:
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

