Schůze studentského parlamentu – středa 8.1.2014
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č. 0 – přízemí
V čase hlavní přestávky
Přítomni zástupci za jednotlivé třídy

1A8 …Straková, Přikrylová
2A8 …Ulíková, Prchal
3A8 …Jandová, Radová
4A8 …Pepř, Prošek,

5A8 …Ransdorf, Kohoutová
6A8 …Kliková, Kamenčáková
7A8 …Stárková, Líbal
8A8 …Kratochvílová, Hauserová

1A4 …Spurný,
2A4 …Popová, Hájek
3A4 …Feldeková, Kopecká
4A4 …Hořínek, Paradýs,

1) Poděkování zúčastněným a zapojeným studentům i rodičům z SPG za velkou žákovskou aktivitu
v závěru kalendářního roku 2013 (Prosinec 2013) Maratón psaní dopisů (týdenní akce) Předvánoční
zájezd do galerií ve Vídni, Florbalový turnaj se žákovským vystoupením (video je ke shlédnutí na
webu školy i na školním facebooku), Vánoční volejbalové turnaje meziškolní – (žáci i turnaje
dospělých), Vánoční koncert na schodech školy a Třeťácká zábava. a perfektní reprezentaci školy.
2) Prof. Teplý – informoval o opětovném odložení termínu nástupu na plánovanou operaci . Škola je
připravena na situaci ve zdravotnictví okamžitě zareagovat a ihned vstoupí v platnost již dříve
avizované změny v rozvrhu. Hodiny TEV přebírá pí prof. Seidlová, hodiny ZMP nová kolegyně Marie
Sixtová
3) Články do ČBZ o Předvánoční Vídni a o Maratónu psaní dopisů na mail ŘŠ už dorazily.– blíží se
uzávěrka (článek + 2 fotografie)
4) Pojistná událost – učebna č. 5 – vytékající voda z vadného sváru – zničena podlaha – objednána
topenářská firma, Proběhlo první setkání se statikem. Situace se komplikuje, protože statik identifikoval
houbové napadení podlahy jako dřevomorku. Otázkou je plnění pojišťovny, zda vůbec bude vše uznáno
jako pojistná událost. Škola má i tak spoluúčast 50.000,-Kč. Zřizovatel poskytne navýšený rozpočet
na leden 2014 na odvrácení havárie promočené podlahy v učebně č.5 v přízemí. Nejsou to peníze navíc.
Jenom navýšení na jeden měsíc v rámci celého rozpočtu.
5) V dalším období bude v hledáčku ŘŠ pro renovaci prostor učebny č.4 s přihlédnutím k ergonomii
pracovny.
6) Sběr starých mobilních telefonů pomalu končí. Konec akce bude na přelomu ledna a února 2014. (Po
Vánocích) Následovat bude svoz elektroodpadu.
7) Poděkování organizátorům Vánoční charitativní burzy. Výtěžek burzy je určen pro podporu projektů
humanitární organizace ADRA. Stinná stránka – nedošlo k uvedení využívaných prostor v původní
stav. To musí organizátoři v nejkratším čase dopracovat.
8) LVVZ Lyžařská bouda Pec pod Sněžkou – Krčmář, Kallupová, Choueiry v týdnu od 12.1.2014 do
19.1.2014 – výuka dle upraveného rozvrhu. Organizační záležitosti dnes proberou organizátoři
v zúčastněných třídách.
9) Přednést rodičům při tř.sch. SPG. Poděkování za sponzorství. – výčetka podle výpisu přijatých částek
z účtu. ŘŠ napsal rodičům před Vánoci (17.12.2013) dopis, který je uložený v systému KOMENS
v Bakalářích na webu školy. Do této chvíle dopis přečetlo 87 rodičů ze všech tříd. – tj. necelá 1/3.
Klasifikaci na webu školy sleduje 167 rodičů z cca 300. Zbytek se nikdy nepřihlásil. 27 rodičů pouze
jedenkrát za pololetí. Ad-absurdum 239 přístupů (rodiče jednoho žáka z 4A8) 1A4 – 4/17 rodiče, 1A8
30/2, 2A4 10/9, 2A8 24/7, 3A4 6/8, 3A8 15/17, 4A4 5/8, 4A8 23/8, 5A8 16/11, 6A8 16/13, 7A8 9/5,
8A8 10/17
10) Projednáno na HV SPG a) Akce dárky od sponzorů pod vánoční stromeček – nebyl obsazen sponzoring pro
časopis RESPEKT ve třídách jsou ještě jistě i zájemci o sponzorování školy – komodity – viz vánoční
stromek.– mnozí z rodičů posílali finanční příspěvky přímo na účet SPG.
b) SPG na sebe bere financování sady dresů s logem školy za řádově 17.000,-Kč –

návrh - viz obr.
c) projekt na rozvoj vzdělávání BIO u firmy BAXTER (Jednalo se o projekt s e-beamem)
nám přinesl poměrnou část z rozdělované částky, a to 7334,-Kč. Nejnižší nabídková cena od

Coppex Kolín 16.928,-Kč i s DPH, na www.zbozi.cz je nejnižší cena 18.333,-Kč i s DPH.
Rozdílovou částku na nákup doplatí HV SPG a vybavena bude učebna č.21 tj. 16.928,-Kč
– 7.334,-Kč = 9.594,-Kč. ŘŠ již objednal sestavu e-beamu u firmy, která podala nabídku.
d) Sponzoring na „třeťáckou“ zábavu a obecný sponzoring = částka na účet SPG
Vystavena potvrzení pro dále uvedené sponzory SPG
Obecný sponzoring: (peníze na účet SPG)

Sponzoring na třeťačkou zábavu:
Svítok

500,00 Kč

MUDr. Stuchlíková

Hana Černá Zoopet

100,00 Kč

Eva Rubešová

Věra Fuchsová

1 296,00 Kč

Marcela Pštrosová Květiny – Dárky

200,00 Kč

V+T Mat s.r.o. Majer

755,00 Kč

Marcela Raatzová - Pracovní oděvy

100,00 Kč

Optik JAS s.r.o.

590,00 Kč

Oční optika A.Novák

500,00 Kč

Miroslav Pitro - Hodinářství – Zlatnictví
LaVanda

3 000,00 Kč

10 000,00 Kč
5 000,00 Kč

Ing.Kateřina Hudcová

10 000,00 Kč

Ing.Kateřina Hudcová
Celkem vystavena
potvrzení za:

10 000,00 Kč
35 000,00 Kč

Sponzoring proběhl, ale potvrzení zatím nebylo
vystaveno:
Uldrichovi

2 000,00 Kč

M.Pepř

7 000,00 Kč
Celkem vystavena
potvrzení za:

400,00 Kč

9 000,00 Kč

Hračky - Sport Alena Černá

200,00 Kč

Racionální výživa

340,00 Kč

Zlatá réva

200,00 Kč

p. Bielak

Kliprámy

200,00 Kč

MUDr.Blažková

Model lidského ucha

1 778,00 Kč

MUDr.Blažková

Toaletní papíry JUMBO

pí Kvasničková
pí Straková, Kokešová a
Jelínková

Předplatné Literární noviny

Chovatelské potřeby Montgomery
Nexus jeans
Zlatnická dílna J. a O.Bucharovi

900,00 Kč

Rexxxx (Bazar ošacení na náměstí)

200,00 Kč

Mobilní telefony

Věcné dary přijaty od:

Cena nebyla určena

Předplatné "Živá historie"

1 500,00 Kč

Vlasta Králová

150,00 Kč

J & H Dekor

2 325,00 Kč

Železářství M.Hlávka

1 000,00 Kč

Celkem vystavena potvrzení za:

16 234,00 Kč
Sponzorství přislíbili:

pí Koudelová - knihkupectví "Za
Hvězdou"

2 000,00 Kč

Na účtu teoreticky měla přibýt od
listopadu 2013 částka:

46 000,00 Kč

g) V závěru roku (25.11.2013) uhrazena cena za nový nábytek do učebny č.24 v celkové výši 48.975,-Kč
h) Uhrazena faktura za opravu počítače ve střižně pro potřeby mediálního kroužku ve výši 5270,-Kč
11) Závěr kalendářního roku 2013 - teprve po zaplacení všech faktur za energie a další mandatorní výdaje
jsme získali přehled kolik zbývá na nákup potřebných věcí. Proto byly zakoupeny kvalitní židle (stejné
jako ty, které SPG zaplatilo do uč.č.24 nebo do uč.č.12) do dvou učeben (13 a 28). Podařilo se nám
zakoupit i některé učebnicové tituly, které nutně potřebujeme a spoustu vybavení např pro ESTh.
12) Příprava 95. výročí založení školy – rozjet přípravné činnosti – termín je již určen na první středu
v měsíci říjen 2014 = tj. na 4.10.2014. Příprava tématicky zaměřeného školního časopisu Error
13) 2. Den otevřených dveří – připadá na 23.ledna 2014 – program a organizační zabezpečení – obdobné
tomu co bylo na podzim 2013. – obvyklé aktivity
Informativní schůzka od 16.30 hod. přízemí
– čtyřleté studium učebna č. 12
Koc, Krč, Rab
– osmileté studium učebna č.2
Tělocvična – snížené přízemí - tělovýchovné aktivity – Cho –
Učebna č. 11 počítače + internet Rhm
Prostor chodby 1.patro – studentský časopis ERROR Ran
Výtvarná dílna – učebna č.16 – 1. patro Jež
Hra na hudební nástroje, zpěv – učebna č. 27 2.patro Špo
Poznávání rostlin – učebna č. 21 – 2.patro - Seid
Žákovské projekty – učebna č.22 – 2.patro Seid
Fyzikální show – učebna č.23 – 2.patro Har + Ben
Projekce filmů z produkce kroužku mediální tvorby – učebna č. 25 – 2.patro Doh
Vyučující osloví studenty pro spolupráci na jednotlivých aktivitách.

14) Maturitní zkoušky 2014
– dohoda s Gymnáziem Čelákovice – my vysíláme k nim jako předsedkyni zkušební komise pí
Ing.Vladimíru Kantovou v termínu od 19. do 23.5.2013.
Od nich přijde k nám předsed(a) (kyně) zkušební komise v termínu od 26.5.2013.
- dohoda s Gymnáziem Brandýs nad Labem – my vysíláme k nim jako předsedkyni zkušební komise pí
Mgr.Miloslavu Čechovou v termínu od 19. do 23.5.2013.
Od nich přijde k nám předsedkyně zkušební komise Mgr.Romana Koreňová v termínu od 26.5.2013
15) ŘŠ má k dispozici seznamy žáků z kvarty a kvinty, kteří si zaslouží být ohodnoceni vhodným
stupněm výchovného opatření – od pochvaly tř. Učitele až po ředitelskou pochvalu – to vše za
Uspořádání vystoupení při předvánočním florbalovém turnaji.
17) Hospitace – maximum možného do závěru 1.pololetí
18) Výsledky podzimního testování SCIO pro kvartu 2013 – 2014

Analytická zpráva teprve přijde + teprve přijdou individualizované zprávy pro každého z testovaných žáků.
19) ŘŠ vyřeší razantněji uzamčená malá WC v 1. a 2. patře.

