Zápis z jednání první schůzky studentského parlamentu pondělí 10.9.2018
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.1 – přízemí
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 … Hřebejková, Kouřilová
2A8 … Mašín, Blažková
3A8 … Štafetová, Zrubecká

5A8 …Pohlová, Audyová
6A8 …Pankrác, Štafenová
7A8 …Ransdorf, Prchal, Králová
8A8 …Stuchlíková, Štefančová

4A8 … Kallupová, Nekolný

1A4 … Lasík, Mejzlíková
2A4 … Kašparová
3A4 … Hájek, Svatoš
4A4 … Bossanyi, Jarišová

1) Přivítání po prázdninách
2) Změny v pedagogickém sboru:
Odchody pedagogů:
Jaroslav Lepš

Pracovní poměr ukončen

Jitka Hrnčiříková

Ukončila svůj termínovaný pracovní poměr k 30.6.2018

Noví členové pedagogického sboru
Bc. Jindřich Novotný

Plný úvazek předmětů BIO a CHE
Částečný úvazek OBN a ZSV po Mgr. Lepšovi,
Sdílení s 1.ZŠ Č. Brod, kde vyučuje 12 hodin DEJ.

Mgr. Markéta Chvojková

Pokračuje ve výuce částečného úvazku ČJL

Bc. Šárka Kostková

Nárůst počtu žáků školy na 324 k 3.9.2018 a tím i větší potřeba dělení vyučovacích hodin
+ změna ŠVP platná od 1.9.2017

Tř.
1A4
2A4
3A4
4A4
4let.

Tř.prof.
Benák
Dohnal
Mrvík
Volvovič
Celkem:

Tř.
1A8
2A8
3A8
4A8
5A8
6A8
7A8
8A8
8let.

Tř.prof.
Rahmová
Janíková
Vlasáková
Sixtová
Kadeřábek
Hájková
Perutka
Ježková
TOTAL:
GRAND TOTAL:
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3) Stravování zaměstnanců a žáků: Vše je dostatečně popsáno na www.gcbrod.cz.
Jsou tam i kontakty a popis způsobu objednávání a úhrady. Nutnou podmínkou (nikoli
postačující) je vlastnictví našeho školního čipu a nebo karty ke vstupu = musí
fungovat. Přihláška je pro žactvo ke stažení již teď na školním webu.
4) Třída(označení) – třídní učitel – zastupující učitel - kmenová učebna
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5) Adaptační kurz – proběhl podle dispozic, které byly uvedeny v letáku, který obdrželi
noví žáci 1. ročníků na úvodní schůzce v červnu 2018.

Ředitel školy byl na hospitaci přímo na místě. Hotel Kavka, Malá Skála 159, Železný Brod.
Info + fotky a video jsou na webu školy i FB profilu. Ze strany ŘŠ byla naprostá spokojenost.
6) Beánie Septima – úvodní iniciační ceremoniál pro nové žáky prvních ročníků a jejich
rodiče za účasti všech dalších studentů, pedagogů a zvané veřejnosti. Byla vynucena
změna termínu (původně 6.10.2018 = to jsou volby) na So 15.9.2018. Krátký termín.
Nutno zvládnout od vytvoření plakátů a jejich grafiky, lístků a pozvánek až po
artefakty, které mají noví žáci dostávat. Beánii má na starost pí prof. Kallupová. –
povinnost kooperace od všech třídních prvních ročníků + dalších pedagogů, kteří
budou k součinnosti vyzváni. Poslední změna termínu definitivně určuje Beánii
Septima do soboty 17.11.2018.
7) Letos vyučujeme již podruhé podle upgradovaného ŠVP. Přibývá dělení u MAT.
8) Odjezd na poznávací zájezd do Irska 5. – 13.10.2018 – Zap, Kud, Jon
9) Přípravy pro náš příspěvek k oslavám 100. výročí založení Čsl. republiky Naše škola
bude zabezpečovat filmovou noc k oslavám 100. výročí založení ČR.
Název akce: „O S M I Č K Y“
Datum konání: Čt 25.10.2018
Místo konání: tělocvična v budově gymnázia
Formát akce: tradiční pojetí jako mají filmové noci pořádané
filmovým klubem gymnázia – filmy, hudba, hosté, výklad, beseda,
občerstvení,
Cílová skupina: studenti gymnázia a široká veřejnost
Začátek akce: 17.00 hod.

Konec akce: řádově do 24.00 hod.
Průřezově budou za účasti pozvaných hostů (odborníků, historiků, pamětníků)
probrány Petra Procházková, Dr. Žák apod. Významné roky ČR, které jsou
zakončeny číslovkou „8“.
Komponovaný pořad s výkladem i besedou, projekcemi historických filmů
k historii oněch let, doprovázeno typickou hudbou, která se onoho významného
roku týká (vlastní provedení i reprodukovaná hudba).
10) Podzimní prázdniny Po 29. a Út 30.10.2018
11) DOD – čtvrtek 29.11.2018, 24.1.2019 v 16,30 hodin
12) nepovinné předměty (kroužky) - zpracováváme aktuální nabídku, která by mohla
vycházet např. z
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Jsme schopni reagovat i na poptávku po zřízení zajímavého předmětu.
Musí být
a) poptávka
b) Dostatečný počet zájemců

Systém provozovaných nepovinných předmětů a kroužků ponecháváme ve
stejném režimu jako v uplynulém šk.roce. Žáci za docházku do kroužku platí na
účet SPG 600,-Kč. ŘŠ z evidence podle TK těchto nep. Předmětů a kroužků
vypočítá finanční nárok kantora za celý školní rok a SPG příslušnou částku uvolní.
Z prostředků SPG jsou hrazeny aktivity pedagogům při vedení pravidelných i
nárazových sportovních a dalších akcí se žáky a pro žáky.
Množství a hlavně soupis nepovinných aktivit pro studenty (kroužky) je podle
vyjádření SPG nesmírně důležité pro volbu střední školy vůbec. Proto bude
taxativní soupis kroužků uvedený na internetu.
Seznam by měl být na webu školy i na nástěnce v přízemí školy, aby si jej každý
všiml!
Na oplátku SPG bude hradit veškerá evaluační testování, které budeme mít
zájem poskytnout.
12) v souvislosti s bodem 11)- Nabídka od bývalého vyučujícího Mgr.
Lupínka, u kterého se doptávalo pár lidí z budoucí septimy, zda nebude nějaký

-

kroužek nebo seminář z programování. Je třeba garantovat zájem a pak docházku minimálně
10 - max. 17 lidí (podle PC), tak bych některý den odpoledne po jejich vyučování vedl daný
kroužek.
Jako zajímavá se ukazuje otázka kroužku robotiky ve vazbě na ČVUT – prověřujeme možnosti
získání materiálových sad a také lidského zabezpečení.

Opět nabízíme studentům možnost zapojit se do oficiálního programu Mezinárodní
cena vévody z Edinburghu, (The Duke of Edinburgh's International Award).
13)

Koordinátorkou tohoto projektu na našem gymnáziu je pí prof. Lenka Perutka, které
bude pomáhat pí prof. Marie Sixtová. Vedení DofE požádalo ŘŠ, aby oběma kolegyním
vyslovil i jejich pochvalu!!!.
14) Třídní udělali ve třídách průzkum - zapojení do projektu ISIC školám pro nový školní
rok.- obzvláště ve vazbě na projekt jízdné žákům a studentům gratis ve Středočeském kraji.
Průkazy ISIC umíme zařídit i u nás!!! – toto je na webu a FB školy. Bude-li mít zájem svou
situaci řešit průkazkou ISIC. Novu průkazku ISIC (má naše logo) umíme zařídit a bude vás
stát 290,- Kč. V ISIC pointech je to za 350,- Kč.
15) Burza knih – některé tituly jsou nedostatkové – např. BIO pro 1A4 a 5A8 – pátek
7.9.2018
16) Zájezd Irsko – termín od Pá 5.10.2018 do So 13.10.2018 – doprovodem jsou pověřeny
pí prof. Zapalačová, Kudrnáčová a Jonášová
17) Státní svátek 28.9.2017 připadá na Pá. Žádné ředitelské volno nebude
18) SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JÍDELNÍ LÍSTEK Školní jídelna je otevřená dětem. Na nový
školní rok 2018-2019 nabízíme dětem a studentům možnost, podílet se na tvorbě jídelních
lístků. Máte možnost, jako třída sestavit jídelníček na celý týden. Vaší výhodou je, že tam
zařadíte jídla, která máte rádi. Ovšem musíte splňovat určitá pravidla, která platí i pro nás. V
daném týdnu musí být jeden pokrm rybí na oběd č.1 a jeden pokrm s luštěninou na oběd č.1
nebo č.2 a taktéž bezmasý nesladký pokrm. Vybírat můžete z bohaté škály příloh, mas,
zeleniny a mléčných výrobků. Ráda si na vás udělám čas a se zástupci tříd si o tvorbě
jídelníčku popovídáme. Sestavené jídelníčky odevzdávejte v kanceláři ŠJ a po společné
kontrole je zařadíme v následujících měsících s označením vaší třídy. Nejhodnotnější jídelní
lístek bude na konci školního roku odměněn.
19) DOPRAVA a jízdné pro žáky, studenty (a třeba i pro seniory.) – toto je na webu a FB
školy Žáci, studenti i senioři nad 65 let budou od září jezdit ve Středočeském kraji zdarma.
Tato skupina bude mít ze zákona 75 procentní slevu z jízdného a zbylých 25 procent jim
zpětně proplatí kraj. Budou o to však muset požádat“.
20) Podzimní maturitní zkoušky – Ústní maturitní zkoušky – společné a profilové části 2018
připadají na Út 11.9.2018 – K účasti při těchto MZ byla vyzvána a účast potvrdila pí Mgr.
Řezníčková jako řádně jmenovaná předsedkyně zkušební komise i pro podzimní období z G.
Čelákovice.Obdobně vyjíždějí naši vyučující odjíždějí vykonat fci předsedů zk. komisí do
Brandýsa n/L – Mgr. Kadeřábek a do Čelákovic p. Mgr. Volvovič. Do některých škol
rovněž půjčujeme certifikované zkoušející – viz Na 12.9.2018 jsou vyžádáni pro podzimní
UMZ v SOŠ Liblice hodnotitelky prosím o "zapůjčení" hodnotitelů CJL a ANJ na 12. září
(Mgr. Perutka a Mgr. Vlasáková) a do G. Čelákovice pojede zkoušet ČJL pí Mgr. Perutka
21) Nejbližší stavebně technické aktivity: velký projekt
V pátek 7.9.2018 bylo teprve oficiální předávání staveniště, protože smlouvu směl ŘŠ
podepsat až 3.9.2018. Budeme řešit:
1. Výměna okenních a dveřních výplní.
Popis: Návrh opatření počítá s instalací nových otvorových výplní tj. dveří a nových
oken. Jenom oken je na budově 202 ks, a i když vypadají jedno jako druhé, liší se
v drobných detailech.
2. Výměna střešní krytiny
Popis:
Bude přistoupeno k obnovení původní střešní krytiny z keramické režné
bobrovky, s hřebenáči lepenými na maltu, s klempířskými prvky z měděných plechů.
3. Hydroizolace a sanace spodní stavby
Popis:
Je nutné provést sanaci zdiva, s ohledem na zdravotně vyhovující
vnitřní prostředí budovy. Vnější část zdiva bude odkopána a bude provedena tlaková
injektáž pro vytvoření vodorovné hydroizolace. Svislé hydroizolace budou nově
vytvořeny asfaltovými hydroizolačními pásy.

4. Repase kamenného soklu
Popis:
Je navrženo vyjmout poškozené kameny přizdívky včetně spárování,
prohloubit zbylé spárování.
5. Zateplení k nevytápěným prostorům
Popis:
Skladby konstrukcí, které oddělují půdu a podlahu tělocvičny
nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům. Podlaha půdy bude
zateplena položením expandovaného polystyrenu - zakapotováno pochůznou vrstvou
OSB desek. Obdobně bude zateplen i strop pod tělocvičnou.
6. Příprava půdní vestavby
Popis: V jižním křídle nad 2. poschodím je navrženo provést přípravu pro budoucí
půdní vestavbu. Dojde k zesílení krovu, obnově poškozených konstrukcí vikýřů.
Budou ubourána některá nevyužívaná komínová tělesa a do dvorní části střechy budou
osazena střešní okna. Příprava půdní vestavby bude provedena zateplením mezi
krokve.
7. Vzduchotechnika a rekuperace
Popis: Učebny po instalaci nových okenních výplní již nebudou schopny infiltrovat
čerstvý vzduch netěsnostmi stávajících oken. Z důvodu omezení tepelných ztrát a
zajištěných správných limitů CO2 v učebnách během výuky a přestávek, bude
v budově instalován systém nuceného větrání se svou vlastní strojovnou a s rekuperací
tepla.
8. Rekonstrukce hromosvodů, jejich svodů a zemnící soustavy
Popis: Budou umístěny nové svodové tyče i soustava uzemnění.
22) do konce září 2018
a) Příprava kotelny na novou topnou sezónu. Je již hotova
b) Probíhají dokončovací práce na generální rekonstrukci střechy školní vily. Dokončeno by
mělo být do konce příštího týdne. Přebrání díla - ŘŠ
23) Plán práce na šk.r. 2018/2019 – návrh bude na webu školy. Budou tam zmíněny
všechny důležité události školního roku. Rodiče obvykle zajímají tř. schůzky, ale také volna
apod. Plán je živý organismus – bude mnoho změn a je i mnoho neurčitostí.
24) Změna v používání systému Bakaláři, protože jsme vše převedli na cloud.
25) Vždy v první pátky v měsíci budou schůze Studentského parlamentu (Změna!!!
Bývaly to čtvrtky.)
26) DELIKOMAT reaguje na novou pamlskovou vyhlášku - Vzhledem k malému zájmu o
nápoje ze „zdravého“ automatu na teplé nápoje“ dojde k výměně za nový, který je v souladu
s vyhláškou
27) Ve školním bufetu lze platit platebními kartami a navíc ...pokud vaše útrata bude
hodná zřetele (aspoň 10,- Kč, ale lze se dohodnout), pak lze stejně jako z bankomatu
potřebnou částku vybrat v hotovosti (do 3000,- Kč)
28) Nejbližší volno Pá 28. září 2018 – Svatý Václav, Tradiční Podzimní prázdniny budou
tentokráte v Po 29. a Út. 30.10. 2018.
29) Velké oslavy 100. výročí založení Československé republiky má v Č. Brodě na
starosti SOKOL a počítá se i s naší spoluúčastí
30) My se připravujeme na velké oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia. Ty
připadnou na 1. říjnovou sobotu roku 2019 (5.10.2018)
Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

