Zápis z jednání desáté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 7.6.2018
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Blažková, Mašín
2A8 …Zrubecká, Štafenová
3A8 …Psali písemku z MAT
4A8 …Čaban, Baladrán

5A8 …Pangrác, Sirko
6A8 …Prchal, Ransdorf/ Ulíková, Králová
7A8 …Třída je na STK
8A8 … Po MZ

1A4 … Kašparová, Barcal
2A4 … Hájek, Svatoš
3A4 … Třída je na STK
4A4 … Po MZ

Připomínky k harmonogramu školního roku + připomínky žákovské:
1) Odevzdání podkladů ke GDPR mělo být splněno do 1.6.2018
1A4 ANO
1A8 !!!
5A8 ANO
2A4 ANO
2A8 !!!
6A8 !!!
3A4 ANO
3A8 ANO
7A8 ANO
4A4 ANO
4A8 !!!
8A8 ANO
Sborovna + další pracovníci školy ANO
Informované souhlasy od jednotlivých žáků s přehledovým seznamem za celou třídu
měly být odevzdány do Pá 1.6.2018
do ředitelny!!!
Další dokument = Dotazník poslouží třídním učitelům, aby podle něj zkontrolovali a
opravili databázi údajů, které o žácích vedeme!
Dotazníky předává tř. učitel do ředitelny najednou za celou třídu i s dobrozdáním, že
jsou data prohlédnutá, opravená a aktuální a tím i v souladu s GDPR. Bude to tedy
s určitým časovým odstupem.
Dotazníky musí mít ŘŠ k dispozici v den závěrečné pedagogické rady
Tak jak nastupují nová pravidla GDPR v platnost, objevují se, se zpožděním, i stanoviska
ministerstev + dalších orgánů.
Náš formulář „Informovaného souhlasu žáka…“ jde až za hranu povinností a je moc
přísný. Podle stanoviska MŠMT totiž nemusíme žádat souhlas tam, kde je příslušná
aktivita popsána např. ve školním vzdělávacím programu. Výlety, exkurze, STK a LVVZ
jsou součástí školních roků, proto netřeba žádat o souhlas s uvedením na seznamu žáků.
Nebo – škola musí plnit své povinnosti dané školským zákonem. Je financována
z veřejných zdrojů. Proto musí mít každý daňový poplatník možnost např. na webu nebo
FB profilu školy vidět fotky z akcí, které škola pořádá, protože tím se zároveň prokazuje,
že škola „žije“. Stejně tak netřeba žádat o souhlas s fotografií na maturitním tablu, protože
bylo pořízeno právě pro to, aby bylo publikováno. Snad zvítězí zdravý rozum.
2) Volby dvou členů školské rady pro další funkční období. Kandidaturu oznámili dva
uchazeči. Pí Mgr. Eva Zhřívalová (matka žáka z 2A8 a budoucího žáka nové primy)
kandiduje, aby zastupovala zákonné zástupce nezletilých žáků. Zletilý student Libor
Prchal (6A8) kandiduje, aby zastupoval zletilé žáky. Tím, že kandidaturu nepodalo
více zájemců, jsou volby pouze formální záležitostí. Po odchodu maturantů je ve škole
45 zletilých žáků, kteří mají právo volit. Většina těchto zletilých žáků navštěvuje třídy
3A4 a 7A8, které jsou aktuálně na STK. Proto v úterý 5.6.2018 odpoledne proběhly
volby do školské rady tak, že do zapečetěné urny vhodili svůj volební lístek v průběhu
třídních schůzek zákonní zástupce nezletilých žáků.

Ve středu 13.6.2018 budou do téže (teď zapečetěné) urny, kam vhazovali volební
lístky zákonní zástupci, v průběhu hl. přestávky volit zletilí žáci.
3) Volební lístky pro středu 13.6.2018 obdrží třídní učitelé. Sdělení výsledku voleb do
školské rady – středa 13.6.2018 odpoledne.
4) Stav přihlášených a odevzdaných zápisových lístků do nových tříd 1A4 a 1A8 od
1.9.2018.
Prima – odevzdáno 32 zápisových lístků. Odvolalo se 30 žáků. ŘŠ autoremedurou mohl
vyhovět 13 žákům. Na krajský úřad jsme k dořešení odvolání poslali 17 plně
adjustovaných osobních složek žáků. Nemohou dostat jiné než negativní vyjádření.
Třída 1A4 – v prvním kole bylo zůstalo k dnešnímu dni odevzdáno 17 zápisových lístků.
Z vyhlášeného druhého kola, kde ŘŠ vydal 9 kladných rozhodnutí se vrátilo 5 zápisových
lístků. V tuto chvíli má nová třída 1A4 22 žáků
5) Místní centrum DofE Award má za sebou úspěšně zvládnutou cvičnou expedici (11. –
12.5.2018 a od 31.5. do 1.6.2018. Poděkování oběma instruktorkám – pí prof. Perutka a
pí prof. Sixtová
6) Místní centrum DofE Award obdrželo darovací smlouvou od ústředí DofE částku
2300,- Kč. Z toho je 1900,- Kč určeno na podporu dobrodružných expedic a 400,- Kč
na podporu materiálního vybavení pro realizaci dobrodružných expedic.
7) Zpráva z STK předposledních ročníků na Vltavě – dozor (Krc, Kall, Fle a Ben) hlásí,
že vše je v pořádku
8) V pondělí 2. července začíná neinvestiční akce „Odstranění havarijního stavu střech
školní vily Gymnázia Český Brod. Smlouva o dílo je již podepsána a zveřejněna
v registru smluv. Cena za dílo je stanovena na nezměnitelnou částku
9) Stav projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“. Od
dnešního dne běží lhůta 5 dní pro vítěznou firmu, aby napravila nedostatky (některé
jsou jenom formální, jiné dost podstatné) a dodala vyjádření k některým nejasnostem
v podané nabídce. Firma požádala o prodloužení lhůty na opravu nedostatků.
10) ŘŠ vydává dementi, že by škola končila dříve. Neopodstatněné šumy prosakují
školou. Bude-li nutné jakkoli upravit poslední dny tohoto školního roku, pak to
spíše bude využití žáků na brigádnickou přípravu prostor – přeskupování
nábytku, jeho zakrývání foliemi atd.
11) Posunutí podzimních MZ. Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním
zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v
opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018
řediteli školy, který údaje zapíše do centrálního registru a nejpozději 5. července 2018
předá žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář
přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol.(po 11. červnu 2018).
Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti
přihlášce k řádnému termínu.
Vezměte, prosíme na vědomí, že maturitní zkoušky v podzimním termínu se u nás
budou konat dne 11. září 2018.
12) Ministři Plaga a Vojtěch zmírňují „pamlskovou vyhlášku“ – od 1.9.2018 bude návrat
k dávnému stavu. O tom co se bude možné ve školním bufetu koupit bude
rozhodováno s využitím mozků ŘŠ ve spolupráci s ped. radou a rodiči. Zákl. info je
na školním webu.
13) Sextáni přihlásili naše gymnázium do aktivity JSNS „Týden mediálního
vzdělávání“. Předběžně je vyjednána akce v Po 25.6.2018 dopoledne.
14) Upozornění ze školní jídelny pro placení sporožirem (týká se pouze strávníků jejichž
platby probíhají pomocí sporožira!!! – u nás cca 20 žáků) Česká spořitelna ruší sběrné

účty (inkasní platby sporožirem) a převádí je na běžné účty. Z důvodu šetření
finančních prostředků zřizovatele (1. ZŠ. Č. Brod) bude sběrný účet školní jídelny
zrušen. Z tohoto důvodu je třeba zřídit od srpna 2018 trvalý příkaz na platby
stravného. U každé platby je nutno zadat VS strávníka (naleznete na strava.cz nebo
informace v kanceláři ŠJ).
7-10 let
Záloha na stravné
11-14 let
15 a více
činí
550,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
Vratky stravného: Nově budou veškeré zůstatky na stravném vráceny všem strávníkům.
Přeplatky zašlou během července na bankovní účty. Zálohy na stravné zasílejte během
srpna, nejpozději do 25. v měsíci. (např. stravné na září do 25.8.2018)
15) Množí se žádosti žáků z jednotlivých tříd a nebo i jednotlivých rodičů, že by si přáli
na výuku některého z předmětů někoho úplně jiného. Stejně tak se objevují i aktivity
rodičů s přesně opačným požadavkem. Bylo, je a bude projednáváno s konkrétními
vyučujícími. Výstupy směrem k žactvu či rodičům pouze v souladu s GDPR a
etickými pravidly.
16) Přezouvání žáků – tato povinnost není na konci školního roku prominuta!!!
17) Využívání školní zahrady v čase hl. přestávky má svá pravidla. Není možné, aby
ped. dozor dokázal účinně sledovat všechna zákoutí. U výstupu ze suterénu byly
nalezeny nedopalky a krabička od cigaret. Jakkoli je to nemilé, bude-li se nález
opakovat – bude zahrada uzavřena!!! Viník potrestán dle pravidel pro hodnocení a
klasifikaci.
18) Citlivá manipulace se žaluziemi – uč.č.14
19) Vyhazování předmětů z okna směrem do šk. zahrady – uč. č. 15,16, 27 a 28
20) Připomínky z minula byly řešeny takto::
Lavice v učebně č.3 mají nevhodně namontovanou spodní odkládací desku, takže
vyšší studenti mají problém kam a jak zasunou nohy. – ŘŠ již projednal se školníkem
a desky, pokud to bude technicky možné, budou přemontovány v průběhu
prázdnin.
21) Plátno z uč.č. 3 má poškozený navíjecí mechanismus (neopravitelná vada) Zkusíme
najít cestu jak jej upevnit, aby mohlo i takto sloužit. Zatím neřešeno, protože
v učebnách budou o prázdninách probíhat stavební úpravy.
22) V učebnách č. 16 a 22 je nutné srovnat dataprojektory vůči plátnu. V uč. č. 16 je ještě
nutné udělat justaci dataprojektoru (zkreslení apod.) Zatím neřešeno, protože
v učebnách budou o prázdninách probíhat stavební úpravy. Dataprojektory bude
nutné sejmout!!!
23) Proponovaný úmysl pořídit nové židle na kolečkách s plastovými sedáky do učebny
č. 11 – žactvo se domnívá, že by bylo dobré požádat nejprve o vzorek židle a pak
teprve kupovat. Studenti očekávají problémy v kombinaci plast x lidské tělo v letním
období a neumí si představit stabilitu a pevnost vazby mezi spojením sedáku a
opěradlem. ŘŠ vyjednal s firmou Santal, s.r.o. zapůjčení vzorku, zatím nebylo
dodáno. Nákup těch to židlí uhradí SPG.
24) Problémy s pokrytím WiFi signálu v učebnách č. 15 a 27. V učebně č. 21 v její zadní
části. ŘŠ již jednal s dodavatelem o posunutí lokálních vysílačů do výhodnějších
pozic, aby bylo pokrytí signálem uvnitř budovy lepší. AP ve sborovně byle posunut ke
středu místnosti – tím je signál z WiFi i na konci uč. č. 21.
AP z kabinetu MAT bulo posunuto do prostoru chodby před učebnu č. 15. V učebně č.
15 i 27 je znatelně lepší signál, který umožňuje plné využívání sítě!!!
25) Dotaz na řešení žaluzií do učeben v souvislosti s nastupujícími stavebními úpravami
(Výměna oken a dalších tvorových výplní pláště budovy) – projektové peníze neumožňují
řešit nákup a montáž nových stínících prvků. Určitě zkusíme najít cestu ve spolupráci

s SPG a eventuálními dalšími sponzory.. Bude to cesta postupná. Nejprve bude nutné řešit
světelnou hygienu učeben na čelní straně budovy a vše půjde postupně.
Nové dotazy: Zda a jak bude zajištěno stravování všech žáků gymnázia hned od
počátku září, aby se neopakovalo, že byli někteří z našich studentů odmítnutí.
Vyřešeno na místě: Stravování bude i ve šk. roce 2018 – 2019 v prostorách školní jídelny
Smetanova ul. Smlouva je podepsána tak, aby se mohli stravovat všichni žáci. Je to
přislíbeno. ☺ pacta sunt servanta ☺ = sliby a smlouvy se mají dodržovat.
Zapsal: Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

