Zápis z jednání čtvrté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 7.12.2017
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 …Čaban, Baladrán

5A8 … Pankrác, Štafenová
6A8 … Ransdorf, Králová, Prchal
7A8 … Stuchlíková
8A8 …Prošek, Pepř

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

1) Žákovské připomínky ze studentského parlamentu:
a. 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!
Dodržování dozorů – dozor začíná 20 minut před začátkem výuky – u nás v 7.25 hod. a
odemyká všechny učebny, které mohou být přístupné žactvu i bez přítomnosti pedagoga.
Vyřešeno - se střídavou úspěšností. Rozhodně je již situace lepší ☺
b. V některých učebnách (obvykle 2. patro) jsou chladnější radiátory a učebnu
nevytopí. Odvzdušněny radiátory – zvýšená pozornost byla věnována
učebnám č. 27, 28 ve 2. patře. Obdobně s větvemi s učebnami č. 24, 25, resp.
13, 14 atd. Odvzdušněny radiátory a přeprogramovány teploty vody
v systému do chladnějších sektorů školy. Účinek je znatelný.
2) Vzhledem k rostoucí ceně potravin jsme nuceni zvýšit od 1.1.2018 cenu všech obědů.
Cena se navyšuje o 3 Kč pro všechny kategorie.
kategorie věk
původní cena
Týká se:
nová cena
nová záloha
I do 10 let
23 Kč
26 Kč
550 Kč
II 11 - 14 let
25 Kč
NG
28 Kč
600 Kč
III nad 15 let
26 Kč
VG
29 Kč
600 Kč
Z důvodu navýšení cen obědů je potřeba zvýšit měsíční zálohy, které platí rodiče!
Informace pro všechny strávníky. Pokud je na účtu nedostatečný finanční obnos, obědy se
nepřihlásí. Strávník si je pak musí přihlašovat sám (online, objednávkovým boxem nebo
3) Proběhlo testování ČŠI – týkalo tříd 6A8 a 2A4 v oboru sociální gramotnosti –
výsledky zatím nemáme. Diskuse o otázkách, které byly v testu zadány, protože
4) Odborná jednání o další koncepci rozvoje IT ve škole:
HV SPG pomůže s financováním profesionálního řešení wifi sítě školy. Stávající řešení
je realizováno s mini wifi routery, které vždy někomu zbyly, někdo přinesl do školy,
protože mu doma router zbyl. Malý dosah, zastaralé, neumí to pracovat s novými
systémy. (jiné šifrování) Potřebujeme, aby vše ve škole fungovalo podobně jako v
hotelích
síť GYMPL – free pro žactvo a návštěvy – HV SPG dal souhlasné stanovisko, že cenu
zakázky uhradí. – v Pá 8.12. bude otevírání obálek s cenovou nabídkou – osloveny 3
firmy MSC Net Český Brod, ZYXEL Česká republika a NášNet Český Brod
5) 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! Již v tom činíme první kroky, aby tuto
vymoženost měli žáci co nejdříve. Mail bude mít syntaxi
Prijmeni.JmenoRokNastupu@gcbrod.onmicrosoft.com

6) Poděkování za zorganizování:
A) Příběhy bezpráví – Středa 15.11.2017 – tématika kolektivizace zemědělství v ČSR
B) - Středa 22.11.2017 – od 14.00 hod. beseda s nevidomou pí Kováříkovou – 14.00
hod. v uč.č. 2 2017 – poděkování organizátorům a účastníkům – připomínka – dostali
jsme od Tyfloservisu oficiální vyrozumění o částce, kterou naši žáci při sbírce „Bílá

pastelka“ dokázali získat. Je to 7.923,-Kč.
C) Čt 23.11.2017 od 16.30 hod. 1. den otevřených dveří pro zájemce o studium u nás –
D) Stužkovací večírek maturitních tříd – Úvaly Pá 24.11.2017
E) Poděkování za Andělské zvonění – sobota 25. 11. 2017 So 25.11.2017

od 9. do 17.00 hod. pro veřejnost.
F) Soutěže Best in Deutsch

G) Best in English
F) Zájezd do Drážďan v pátek 1.12.2017
8) DofE – při škole je zřízeno místní akreditované středisko DofE již od školního
roku 2016 – 2017. První naši studenti převzali v Muzeu hudby v Praze své bronzové
odznaky za splnění podmínek Ceny vévody z Edinburghu Přebírání se zúčastnilo 5,
splněno mělo 7. Nyní postupují do stříbrné úrovně. Anna Králová (6A8) – promluva
za oceněné, Šárka Hájková (6A8), Jakub Slavík (6A8), Libor Prchal (6A8), Martina
Jarolímková (6A8) – fotoseriál + video na FB profilu školy. Ohodnocena výborná práce
obou vedoucích našeho akreditovaného střediska DofE – pí Mgr. Perutka a Sixtová.
9) Maratón psaní dopisů – každoroční aktivita – org. pí prof. Perutka – v rozmezí 8. –
13.12.2017 – židle a stoly si vypůjčí z učebny č.0
10) JSNS - Škola je registrována do Studentských prezidentských voleb, jejichž první
kolo se uskuteční ve dnech 12. a 13. prosince 2017. V případě, že se bude konat druhé
kolo reálné volby, proběhne druhé kolo Studentských prezidentských voleb 16. a 17.
ledna 2017. Předseda volební komise:Jméno a příjmení: Valerie Uhlíková

11) Objednávání Pizzy do školy a její pojídání na školních tobogánech. – Zapovězený
úkon – viz pravidla o zvyklostech v naší škole. Výmluvou není ani to, že děti nechodí
do školní jídelny, protože když přišli po návratu ze zájezdu z GB bylo již plno a
nebrali další strávníky. Obědy bylo možné objednávat i v posledním srpnovém týdnu.
12) ISIC – kompletace dokumentů na prolongaci (objednání a nákup revalidačních
známek) + podání vyplněných přihlášek s fotografiemi – dodat do pátku 1.12.2017.
Stále chybějí 1A8, 2A8, 4A8, 1A4, 2A4, 7A8, 3A4, 4A4!!!!!!!!!
13) Bylo nám oznámeno, že náš projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
Gymnázia Český Brod“ prošel úspěšně hodnocením v ekonomické části – nyní
nastupuje hodnocení rizik. Podle pracovníků RDK (Regionální Dotační Kancelář) je
již 100% jisté, že projekt projde k realizaci.
14) Nakupujeme nové židle do učebny č. 4 – oranžové Airflex
15) Článek do ČBZ – Beánie sexta – napsali 1A4 a článek besedě v projektu Příběhy
bezpráví (15.11.2017)– napsala Anna Králová (6A8)
16) Další aktivity na začátku prosince –
Pá
6.12.2017 – přijede předseda výboru soutěže KYBERBEZPEČNOST předat B. Hájkovi
cenu za 1. místo. 3. vyučovací hodinu následuje beseda pro maturanty v učebně č.2,
spojeno s prezentací
Maratón psaní dopisů – 8. – 13.12.2017
Út 12. a St 13.12.2017 – studentské prezidentské volby.
17) Pro vedení KD Svět potřebujeme precizovat časové zasazení Vánoční akademie a
generálky na tuto akademii. Generálka se uskuteční ve čtvrtek 21. prosince v
rozmezí naší 6. až 8. vyučovací hodiny. Z hlediska občanského času je to od 12.30 do 15.00
hod. Technika nepotřebujeme. Honza prohlašoval, že vše zvládne ovládat sám.
Vánoční akademie by byla v Pá 22.12.2017.
Přípravné práce by probíhaly v rozmezí od 8.00 do cca 10.00 hod.
"Ostré vystoupení účinkujících" od 10.00 hod.
Prostory kina bychom měli mít vyklizené do 13.00 hod.
Technika prý potřebovat také nebudeme!

Pokud jde o vystoupení pro veřejnost v lednu, pak je jasné, že bychom úplně vše co bude na
jeviště těsně před Vánoci použít nemohli. Předěláme scénář a rádi bychom vystoupili pro rodiče a
veřejnost ve čtvrtek 25. ledna večer.
V tento čtvrtek je tady ve škole 2. Den otevřených dveří, takže bychom po jeho skončení plynule
přešli do kina a představení by bylo jak pro rodiče našich současných žáků, tak i pro širší
veřejnost (podstatnou část této veřejnosti budou tvořit zájemci z Dne otevřených dveří a jejich
rodiče)

18) Sponzorské dary pro SPG v souvislosti se závěrem kalendářního roku. SPG
přijímá jak finanční dary – preferovaná varianta na účet č. 0425848349/0800
Česká spořitelna a.s. (a nebo v hotovosti) a nebo dary věcné. !!!!! ☺ Nejprve je
nutné se o daru vůbec dozvědět. Pak musíme mít jistotu, že slibovaná částka
daru nebo dar skutečně fyzicky dorazil. Potřebujeme také vědět kdo daroval
(IČO, případně rodné číslo atd.) Pak teprve vystavíme potvrzení pro daňové
účely, které podepisuje předsedkyně SPG pí Koulová.
19) 1.12.2017 – havárie switche s managementem v racku v počítačové učebně.
Podstatná část školy byla zcela bez připojení. Nyní vše pracuje v krizovém
režimu. Nefunguje síť Novell atd.
20) ŘŠ zpracoval ŠAP školy na období 2017 – 2019 = Školní akční plán rozvoje –
součást KAP
21) ŘŠ vypsal 4 veřejné zakázky – první z nich – na dodávku prvků školní
počítačové metalické sítě byla vyhodnocena v Po 4.12.2017. (Vzhledem
k výpadku switche s IP 120 v Pá 1.12.2017 – nejvyšší čas). Měření pro potřeby
zajištění nové interní WiFi konektivity budou probíhat spolu s obhlídkou
prostor školy v Út 5.12 a ve St 6.12.2017.
22) Ke schválení plakát na maturitní ples – možná bude problém s čitelností!!!

a nebo použít původní grafiku, ve které bude opravena chyba v názvu Společnosti přátel
gymnázia.
23) Studentské připomínky - dívčí WC 2.patro – nefunkčnost vysoušečů rukou,
sloupky s 230V v učebně č.24 vadí mobilitě – opravdu je nelze zrušit.

Připomínky žáků VG k chování a vystupování nových žáků
z prvních ročníků.
Naprosto nevhodné = „neotesané chování“, pokřikování, narušení akademičnosti
prostředí vadí všem žákům vyššího gymnázia. ŘŠ navrhl, aby se studentský
parlament chopil úkolu připravit tzv. Kodex žáka Gymnázia Český Brod, kde by (od
studentů vytvořeno a zapsáno) bylo jasně stanoveno, co se od studenta gymnázia
očekává a je naprosto jasné každému, kdo není asociální ☺. Školní řád určuje práva a
povinnosti.

