Zápis z jednání druhé schůzky studentského parlamentu čtvrtek 5.10.2017
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.1 – přízemí
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Blažková, Mašín
2A8 …Zrubecká, Štafenová
3A8 …Čejka, Kallupová
4A8 …Baladrán, Mašín

5A8 … Chýle, Štafetová
6A8 … Ransdorf, Králová, Gubišová
7A8 … Stuchlíková
8A8 …Prošek, Pepř

1A4 … Kašparová, Barcal
2A4 … Svatoš, Hájek
3A4 … Bossanyi, Jarišová
4A4 …Tvrzník, Pokorný

1) Představení nového p. školníka Vl. Nováka a jeho připomínky k provozu školy a nešvarům,
které následně komplikují život oběma stranám
2) Připomenutí k uplynulému období. V úterý 17. října zemřel bývalý ředitel našeho gymnázia

V souvislosti s tím ŘŠ vyhlásil na úterý 24.10.2017 tzv. ředitelský den. Byl objednán autobus,
aby odvezl členy profesorského sboru do Prahy. Schváleno KÚ, který vzal tuto informaci na
vědomí. Poděkování všem žákům, kteří se zúčastnili pohřbu ve Strašnickém krematoriu.
3) ŘŠ obdržel analýzu vývoje počtu strávníků ve školní jídelně. Z tabulky je jasné, že na
strávníky z gymnázia nezbývá místo již od počátku školního roku 2018/2019. Pokračují
jednání s vedením města Český Brod. Byla schůzka v Út 17.10.2017 10.00 – 11.00 hod.
Město již připravuje stavební studie jak v areálu českobrodské nemocnice při
rekonstrukci nemocniční kuchyně zvládnout i přístavbu výdejny stravy pro studenty a
pedagogy gymnázia. Skutečně fungovat by tato varianta mohla od 1.9.2019. Je nutná
finanční spoluúčast našeho zřizovatele - = Středočeský kraj. ŘŠ na poradě ředitelů škol
Středočeského kraje jednal ve Čt 19.10.2017 –individuálně s vedoucím OŠMS KÚ ohledně
stravování pro další školní rok a připravoval půdu pro následnou schůzku na KÚ v Po
23.10.2017 od 13.00 hod. s vedoucím odboru školství KÚ – p. Mgr. R. Coufalem, kde byl ŘŠ
i starosta města Český Brod - p. Bc. Jakub Nekolný. Výsledek jednání je, že gymnázium se
bude mít i ve školním roce 2018 – 2019 kde stravovat. Téhož dne odpoledne došlo
k vypovězení dosavadní krajské koalice, takže dochází ke změně osob na vedoucích postech.
S největší pravděpodobností budeme svá jednání začínat znovu.
4) OPŽP veškerá dokumentace je již ve schvalovacím řízení projektu na ministerstvu. Máme
vysokou pravděpodobnost, že nám budou finanční prostředky přiděleny

5) Informace o příštím přijímacím řízení – opět jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT.
6) Skupina našich studentů a pedagogů se vrátila z první části výměnného pobytu v Pontarlier –
vedoucí akce pí prof. Fleislebrová zpracování článku do ČBZ
7) Poděkování rodičům z SPG, kteří se podíleli na přípravě a zajištění Beánie Sexta.
Potřebujeme fotografie z akce – požádat prostřednictvím žactva jejich rodiče. Letošní
akce – velké množství účastníků, skvělá hodnocení od veřejnosti.
8) GDPR - Změny vyplývající z evropského nařízení se budou týkat například nakládání s
fotkami, adresami a studijními výsledky žáků. Školám také přibude povinnost vést záznamy o
tom, kdo, kdy a proč si údaje prohlížel. Na to, zda škola s osobními údaji nakládá správně,
bude nově dohlížet pověřenec.
9) Výchovný koncert cimbálové muziky „Réva“ – od 8.00 hod. 31.10.2017 v KD Svět Český
Brod. Vyhodnocení …dle připomínek členů parlamentu – koncert byl připraven pro nižší
věkovou skupinu a naše studenty neuspokojil.
10) Podle nových pravidel, platí od loňského roku, že do 1.11.2017 si musí žáci maturitního
ročníku vybrat téma své seminární práce. Každá seminární práce musí být hodnocena jako
součást nějakého vyučovacího předmětu. Pokud v maturitním ročníku již takový předmět
neexistuje, je nutné vyjednat s vyučujícími (hodnotitel práce x vyučující některého ze
seminářů) ve kterém semináři bude práce hodnocena. Písemnou formou toto ujednání musí
žák předložit ŘŠ, aby přiřazení seminární práce => nesouvisející seminář, ve kterém bude
práce hodnocena, prošlo pedagogickou radou
11) 7. listopadu od 14.00 hod. pedagogická rada – vyhodnocení prospěchu a chování za 1.
čtvrtletí. Jednání HV SPG od 16.00 hod. a třídní schůzky SPG od 17.00 hod.
12) Od SPG bychom uvítali, aby přispěli na infrastrukturu profesionální WIFI sítě školy.
Odborná jednání o další koncepci rozvoje IT ve škole:
profesionální řešení wifi sítě školy SSID GYMPL – free pro žactvo a návštěvy
Potřebujeme nakoupit pro potřeby všech členů profesorského sboru 29 ks tabletů se
systémem Win 10 profi, které by byly připraveny spravovat elektronickou třídní knihu. Bude
nutné udělat výběrové řízení.
Pro žáky i pedagogy zajistíme možnost využít Office 365 tak, aby žáci i vyučující měli
gratis on-line služby Office i doma k dispozici. Tím přejdeme u každého žáka i pedagoga na
cloudové služby. Jenom pro potřeby zřízení služby vytvoříme speciální mailové adresy, které
využívat jako služební nebudeme. Služební maily budou i nadále na doméně 2. řádu
@gcbrod.cz! Všichni vyučující i žáci budou včas se změnami seznámeni a vyučující
budou i proškoleni!
13) Zájem o prodloužení (revalidaci) či vydání úplně nového průkazu ISIC (ITIC) –
připraveny tiskopisy se seznamy. Cena za revalidační známku 180,-Kč , nový průkaz s naším
logem 290,-Kč. Noví zájemci by měli dodat fotky! Seznamy jsou k dispozici a třídní s nimi
začnou pracovat. ) Návrat dokumentů k ŘŠ do konce týdne (Pá 3.11.2017)!!!
ŘŠ přislíbil, že zjistí zda lze prodloužit i ISC průkaz, pro který nebyla loni zakoupena
revalidační známka.
Zjištěno:
Revalidovat lze každý existující průkaz ISIC/ ITIC, který byl u nás vydán, i když se
k němu jeden rok nebo více let revalidační známky nekupovaly!!!
14) Pojistná událost – masivní poškození svažitého hřebene střechy školní vily na její severní
straně + další lokální poškození. Povinná spoluúčast je 50.000,-Kč. Dle odhadu této
hodnoty nedosáhneme a musíme škodu zapravit jenom ze svého rozpočtu. Sháníme
pokrývače, který by pracoval „na maltu“
15) ŘŠ zpracoval výroční zprávu školy za školní rok 2016 – 2017 a zaslal ji členům školské
rady. Zpráva bude k pročtení v sekci důležité dokumenty našeho webu
16) ŘŠ vyslal pí prof. Janíkovou na informační schůzi CTM. (Centrum pro talentovanou
mládež) – Tato NNO nahradila původní CTY- Online. Nabídka projektů ze strany CTM je
nyní natolik široká, že umí nabídnout zajímavé programy i pro žáky nižšího gymnázia.
Rozhodli jsme, že představíme i nabídneme tyto projekty krátkou prezentací v učebně č.
23 po třídních schůzkách v úterý 7.11.2017. Propagační materiály CTM již posílá na
vyžádání ŘŠ.
17) Testování ČŠI – týká se tříd 6A8 a 2A4 v oboru sociální gramotnosti – rozpětí od 13.11.
do 24.11.2017.
18) V dalším období náš čekají tato akce:

Úterý 14.11.2017 další z pořadů „Planeta Země“ – Brazílie
– účast 2A8, 3A8, 6A8, 2A4, 7A8 a 3A4
Středa 15.11.2017 od 14.00 hod další z pořadů „Příběhy bezpráví“ s projekcí filmu
„Meze“ – účast hostů p. František Teplý a p. Rudolf Kvíz, p. Emil Rýva , p. Kratochvíl a
další.
Pátek 17.11.2017 – státní svátek
St 22.11.2017 – odpolední beseda s nevidomou pí Kovaříkovou 14.00 – 15.00 hod.
Čt 23.11.2017 odpoledne od 16.30 hod. 1. den otevřených dveří
Sobota 25.11.2017 – Další ročník předvánočního jarmarku ve školní budově – „Andělské
zvonění“ – potřeba součinnosti
19) Poznámka ke správě hesel a přihlašovacích údajů všeobecně. Konkrétně připomínáme
povinnost si svoje přihlašovací údaje změnit např. i u školní jídelny. Tam byla zvolena
nepříliš šťastná kombinace přihlašovacího jména a stejného hesla, což je snadno
prolomitelné. POZOR. Novela školského zákona umožňuje zneužití cizích přihlašovacích
údajů označit za kyberšikanu a ŘŠ pak může bez milosti toho, kdo cizí údaje zneužil
vyloučit ze školy. Zvláště, pokud dojde k majetkové újmě!!! Chraňte si své přihlašovací
údaje. Nejlépe ihned po získání prvního přístupového hesla si jej změňte! ŘŠ
dohledává toho, který již přihlašovací údaje zneužil a způsobil majetkovou újmu!
20) Žákovské připomínky:
a. Dotaz: Odkud škola získává finanční zdroje na své projekty?. Proč to není např.
prostřednictvím MAS Pošembeří, Podlipansko apod.?
Odpověď ŘŠ – Z vlastní negativní zkušenosti víme, že tyto organizace mají
lokální působnost – tedy mohou pomáhat s řešením projektů lokálních organizací.
Např. města a obce jsou zřizovateli svých základních škol. Gymnázium bylo
zřízeno Středočeským krajem. (Nejsme lokální organizací!) Proto se nemůže u
dtto organizací ucházet se svými projekty.
b. Žádost o pravidelné otevírání uzamčených učeben brzy ráno, ihned po nástupu
dozorujícího pedagoga. Zvláště ve 2. patře se nemají žáci kde posadit a je
chladno!
c. V některých učebnách (obvykle 2. patro) jsou chladnější radiátory a učebnu
nevytopí. Odvzdušnit radiátory – zvýšenou pozornost věnovat učebnám č. 27, 28,
24 a 25 ve 2. patře. Případné nesrovnalosti ihned ohlásit prostřednictvím
vyučujícího školníkovi.
d. Dotaz zda by bylo možné zařídit uspořádání a využívání učeben školy tak, aby
učebna č. 16 byla vyhrazena pouze pro výuku ESTv. Odpověď. Zatím to možné
není. Učeben je nedostatek. Až doběhne tzv. doba udržitelnosti projektu OPŽP, do
kterého teď vstupujeme, bude v podkroví budovy připravené místo pro vestavbu
dalších učeben, kabinetů a dalšího zázemí školy. Výhledově by bylo možné např.
kalkulovat i s vyhrazeným studentským klubem apod. (Situovat poblíže vchodu/
východu z budovy – např. uč.č.1 a 2)
e. Opakovaná poptávka po zřízení žákovského prostoru vybaveného mikrovlnnou
troubou. – ŘŠ tuto myšlenku opakovaně zamítá s odkazem na bezpečnost práce a
„vyhrazenost užití“ tohoto zařízení. Stačil by nevinný žertík studenta, který by
zkusil v této troubě ohřát syrové vajíčko nebo kovový předmět.
f. Třída 6A8 ve spolupráci s p. prof. Kašparem vypisují konkurz na účinkující na
vánoční akademii. Castingy proběhnou v Po 6.11. a ve Čt 9.11.2017.
g. Školní keramická pec je poškozena a vyžaduje prý již rok opravu. ŘŠ byl
překvapen, protože tuto informaci do dnešního dne neměl k dispozici , ale bude
jednat dál.
h. Soubor s elektronickou podobou školního loga (výroba triček), je ŘŠ schopen
poskytnou prakticky okamžitě
Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

