Zápis z 5. jednání Studentského parlamentu – středa 9.1.2013
Přítomni zástupci všech tříd podle úvodní registrace
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) Poděkování za participaci při akcích v minulém období –viz např. Studentské prezidentské
volby., sportovní turnaje v předvánočním období. Vesměs pozitivní hodnocení a dobré
hodnocen školy z vnějšku
2) Obědy vyššího gymnázia – na webu anketa ke spokojenosti. Špatně zvládnuta technika plateb
za obědy – vesměs platby bez variabilního symbolu. Kontrola výpisů z účtu apod. dokladů o
zaplacení obědů na půdě školy provedou tř.prof. Zatím odhlašování obědů telefonátem na
kancelář školy. Odpoledním mailem nahlásíme změny pro následující pracovní den. Deadline
= 14.00hod. Vysvětlit, že platíme i za neodebrané obědy příspěvek – u dětí 24,-Kč. Za první
den jsme „vyhodili cca 500,-Kč. Je to v hloupém kontrastu s tím, že škemráme o sponzorské
dárky pod stromek, když sami neumíme hospodařit 
3) Jak dopadly Vánoční dárky od sponzorů pod stromeček a jak po zvláštním dopisu s gratulací
k Vánocům a do nového roku. Poděkovat v průběhu třídních schůzek dárcům. Viz. Tabulka.

Neobsazeno
3x Elektrický vysoušeč rukou na toalety
(Budeme vděčni i za jednotlivý kus)

Ježíšek obstaral jiným způsobem! =
ŠKOLA
Hokejky na florbal 20 ks
Ježíšek obstaral jiným způsobem! =
ŠKOLA
Mobilní telefon pro kancelář(žádný
zázrak) - pro běžné telefonování a příjem
SMS
Ježíšek prý snad již zařizuje,
děkujeme!!!

pí Straková - Vincenc 5A8 + rodiče na
MÚ
Pí Nováková - babička Dominika Zadáka z 1A8
5000,-Kč

pí Brajerová Lukáš 3A8 a Jan 6A8
Toaletní papíry JUMBO – typ 230 1
vrstvý

Šedovi Jan Šeda 6A8 2000,-Kč

Ježíšek již zařizuje, děkujeme!!! pí
Vomáčková - Petr 3A4
Roční předplatné týdeníku Literární
noviny

Královi Anna 1A8 5000,-Kč
Celkem finanční dary 12000,-Kč

Finanční dar pro SPG na účet číslo
0425848349/0800Variabilní symbol - např. část
rodného čísla dítěte (ta před lomítkem)

Klip rámy" f A2 pro výstavy fotografií
na chodbách 10 ks
Ježíšek již zařizuje, děkujeme!!!
Zburníkovi - Karolína 5A8
Česko_německý slovník 5x
hodil by se ještě Česko_francouzský
slovník 5x o tom Ježíšek ještě nemohl
vědět

Ježíšek obstaral jiným způsobem! =
ŠKOLA
Pro biologická praktika preparační jehly,
pinzety, malé nůžky
Ježíšek již zařídil, děkujeme!!!
Reitzovi - Patricie 3A8
Web kamera k počítači do učebny fyziky

Neobsazeno
Sportovní dresy pro dívky - sada 12 ks - viz. např.
Ježíšek již zařizuje, děkujeme!!! Pí
www.sportovnidresy.cz - značka Alea, dresy na
MUDr. Blažková - Karolína 4A8
házenou - HEBRA + CESA. 5x velikost S, 5x velikkost
Tekuté mýdlo
M a 2x velikost L

Zařizuje pí Koudelová - Kryštof 1A8
Ježíšek již zařizuje, děkujeme!!! pí
Straková - Vincenc 5A8
Roční předplatné časopisu Psychologie
na 2 roky

Ježíšek již zařizuje, děkujeme!!! p.Martin Pepř Tereza 3A8
Zásobníkový ohřívač teplé vody 5l nad linku (pro
kancelář)

Ježíšek již zařizuje, děkujeme!!! Pí
MUDr. Blažková - Karolína 4A8
Papírové utěrky

4) Toal. Papíry sponzorovali Brajerovi. V ten samý den – na dívčích toaletách v přízemí zkoušely
dívky kolik metru je v roli 
5) Sponzorsky mělo přijít na účet SPG 20 000,-Kč od pí Kroupové – sponzorský dar zaměřený na
nákup nových židlí do kmenové učebny č.12. Nové židle do tohoto prostoru by vyšly více než
na 30 000,-Kč. Jednání pí prof. Zimové (tř.prof.3A8) s rodiči, že by sponzorsky vybrali na
doplatek (nad těch 20 000,-Kč)
6) Vyřešeno nástupnictví třídnictví ve třídě 3A8 po prof. Zimové – Ing.Rahmová nominaci přijala.

7) Hledání kantora se vhodnou aprobací BIO x TEV - osloveni i kolegové – ředitelé okolních
gymnázií, kteří hledají ve svých databázích i ÚP v Kolíně – využít i pomoc rodičů
8) Odjezd na LVVZ – obsazení jednotlivých běhů 2A8 Benecko Krč, Kall, Chou, 5A8 Pec pod
Sněžkou Lib, Rab + externistka na DPP
9) Zjistit zkušenosti rodičů z práce s Bakaláři a jejich spokojenost s touto aplikací – připravíme
anketu na školním webu. Pokud jde o konkrétní připomínky, prosíme o jejich probrání
s třídními prof.
10) Den otevřených dveří přesunut z 17.1. na 24.1.2013 – zabezpečení všech aktivit jako při DOD
č.1 v listopadu 2012
11) Dohoda o partnerství v oblasti školství mezi Středočeským krajem a Akademií Dijon i pro
školní rok 2013/2014 program „Rok v Burgundsku“. Dne 28. ledna 2013 od 14.00 hodin se
uskuteční v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, v místnosti č. 1088, informační
schůzka zástupců škol k tomuto programu. Účast potvrďte nejpozději do 25. ledna 2013
elektronicky na adresu tronickova@kr-s.cz.
12) Zdravení + obvyklé bolesti
13) Magnetické karty a čipy k otevírání školních dveří – množí se zvonění na sekretariát a
výmluvy proč dotyčný zvoní. Vyhlášení kontroly karet a čipů, které má mít žák v příslušném
dni u sebe – ve čtvrtek 10.1.2013
14) Přednáška s prezentací o středoškolském studiu v zahraničí pro3A8, 4A8, 5A8, 1A4, 6A8 a 2A4
dnes odpoledne v tělocvičně školy – o svých zkušenostech bude referovat Tran Tuan Son –
bývalý student našeho gymnázia
15) Přednáška s prezentací o vyskoškolském studiu v zahraničí pro3A4, 7A8, 4A4, 8A8 v Po
odpoledne v tělocvičně školy – o svých zkušenostech bude referovat Tran Tuan Son – bývalý
student našeho gymnázia
16) Co dnes na HV SPG – příspěvek 1500,-Kč /maturitní třída za zajišťování Beánie, využití fin.
zdrojů z vánoční sponzorské sbírky pro nákup osoušečů rukou na malá WC ve školní budově.
Pololetní náklady na nákup papírových utěrek činily 15000,-Kč. To dál hradit nehodláme.
17) Předat potvrzení o přijatých sponzorských finančních darech. Doúčtovat úhradu za
předplatné časopisu RESPEKT, který byl objednán jako předplatné z loňských peněz. To se
nesmí!
18) Byla nabídka na čalounické práce – děti z předposledních ročníků hodlaly uspořádat sbírku.
19) Pedagogická rada 29.1.2013 – známky musejí být zapsány 48 hodin před poradou
20) Filmová noc
21) 12.2.2013 – Doc. Jiřina Šiklová
22)

