Zápis z jednání šesté schůzky studentského parlamentu Středa 11.2.2015
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.14 – 2.patro
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Mašín, Borecký
2A8 …Straková, Přikrylová
3A8 …Ulíková, Kamenčáková
4A8 …Stuchlíková, Kabíčková

5A8 …Prošek, Pepř
6A8 …Němec, Ransdorf
7A8 …Zumrová, Kamenčáková
8A8 …Šeda, Líbal

1A4 …Křížová, Pokorný
2A4 …Spurný, Svobodová
3A4 …Poupová, Hájek
4A4 …Feldeková, Kopecká

1) Info – pí prof.Choueiry - * 29.1.2015 synTomáš, čas 14.44 hod., 4,00 kg a 53cm
2) Oznámení o úmrtí bývalé členky profesorského sboru – pí prof.Vágnerové (+82 let),
která ve škole působila v letech 1980 – 1982 a vyučovala NEJ a RUJ.
3) Maturitní předsedové k nám z G. Brandýs nad Labem – Mgr.Ilona Šestáková
s aprobací ČJL x makedonština do třídy 8A8 a z G.Čelákovice do třídy 4A4 pí
Mgr.Hana Samochinová. Bi, CHe.
4) Na www.gcbrod.cz v sekci „Zájemci o studium“ jsou zveřejněna kritéria přijímacího
řízení pro nový školní rok - tedy šk.r. 2015 – 2016 včetně výpočtových vzorců.
5) Dokončujeme malířské práce – do konce týdne bude hotova uč.č. 21. V příštím týdnu
nemalujeme. Práce na uč.č. 27 začnou od pondělí 23.2.2015
6) Ohřívače vody na WC již byly nainstalovány a byla provedeny i elektrikářské opravy.
7) Úmyslné rozbíjení vysoušečů rukou na WC – zamáčknutí čidla do vnitřního prostoru
přístroje zablokuje přístroj. Mockrát se to udělat nedá a je to vandalství!!!
8) Uzavření bufetu v suterénu školy do cca 10.3.2015 – provozovatel odjíždí mimo ČR
9) DEMENTI bodu ad 8) Provoz bufetu bude v uvedeném období zajištěn
náhradním provozovatelem. (oznámeno telefonicky po schůzi parlamentu)
10) Vernisáž výstavy v Galerii Na Schodech – v jednání pí prof. Ježková a pí
prof.Špoková
11) Hotova instalace dataprojektoru v učebně č.3 hodnota instalace 21.200,-Kč – zadáme
výrobu skříněk do učeben s volně stojícími PC (uč.č.3 a uč.č.16)
12) Čtvrtek 12.2.2015 – maturitní ples – není žádná výjimka pro žáky maturitních tříd, že
nemusí do školy!!! Výuka dle běžného rozvrhu.
13) Pátek 13.2.2015 - KÚ bere na vědomí oznámení ze dne 29. ledna 2014 o vyhlášení
volného dne 13. února 2014 z provozních důvodů v Gymnáziu, Český Brod, Vítězná
616 v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního
roku, ve znění pozdějších předpisů.
14) Příprava LVVZ třídy 2A8 - jede Krčmář + Kall + Kocián
15) Starší důležitá informace - ČNFB nám schválil dotaci na jarní výměnu (Lichtenfels).
Máme dostat 27 000 Kč.
16) Pokračujeme ve snaze získávat historické dokumenty o gymnáziu. Sbíráme stará tabla
– jak originály, tak i elektronické podklady a nebo přefotografovaná tabla
k nascanování. Získán další originál maturitního tabla – třída 6.B – maturitní ročník
2001, tř. prof. Libuše Řezníčková. Nafotografovat a pak originál uložit k ostatním. El
data uložit k ostatním datům.
17) INFO -Před oslavami 95. výročí založení školy byla vypsána na našem webu
badatelská soutěž k zajištění historických podkladů o hudební skupině ONTARIO,
která zde na gymnáziu vznikla a působila. Elektronické podklady byly péčí potomků
bývalých členů skupiny zajištěny. Obsah: 1) Pár kusů fotografií kapely z různých
období těch několika let, co fungovala. 2) Původní záznam jejich vystoupení z
celostátního kola Porty v roce 1972 - 5 souborů mp3. 3) upravený záznam téhož jejich
vystoupení - jeden soubor mp3. 4) 2 další fotky.
18) Dva články do ČBZ - "Leden byl na českobrodském gymnáziu plný událostí" a
Lyžařský výcvik našeho gymnázia budou otištěny. Chybí nám ještě články k dalším
akcím Zlatý Ámos, seminář pro pedagogy z okolních škol k tématu holocaust &

regionální historie, Třetí filmová noc - tentokrát s romskou tématikou byla nazvána
"Večer romské hudby".
19) Obdrželi jsme od zřizovatele Pověření k uspořádání okresního kola soutěže
„Zeměpisná olympiáda (kategorie D)“. Součástí je i rozpočet akce v celkové výši
2200,-Kč – z toho na ceny je 600,-Kč a na OPPP 1600,-Kč.
20) Elektronická spisová služba – důsledek neuváženě zadaného projektu hrazeného
z prostředků EU. Nutí nás to dělat věci, které ani ze zákona dělat nemusíme, ale KÚ je
po nás požaduje, aby nepropadla dotace! V souvislosti s tím je zapotřebí zavést nový
spisový řád.
21) Důsledky: Dokumenty – analogové, digitální a hybridní. To, co má být skutečně
úřední a evidováno v databázi i s číslem jednacím musí jít přes oficiální školní
podatelnu – pí Šimková
Elektronická komunikace: D Ů L E Ž I T É !!! – prosíme o předání informace
rodičům a další veřejnosti.
Jedinou oficiální elektronickou podatelnou je e-mailová adresa gc_brod@iol.cz.
Prostřednictvím tohoto jediného e-mailu budeme odbavovat elektronické dokumenty
úřední povahy doručené škole nebo jejím zaměstnancům a dokumenty vzniklé z činnosti
školy - vyjma tzv. neevidovaných dokumentů. (Co by mělo mít číslo jednací musí jít
tímto komunikačním kanálem).
Vše ostatní, kde je komunikace škola x veřejnost sice úřední, ale nevyžaduje přidělení čísla
jednacího a archivaci může fungovat i nadále tak jak jste byli všichni zvyklí. Klidně mohou
být využívány ke komunikaci emaily pedagogů školy se syntaxí prijmeni@gcbrod.cz i emaily s aliasem (napr. reditel@gcbrod.cz, info@gcbrod.cz, zastupce@gcbrod.cz). Tato
korespondence ale nebude oficiální ve smyslu výše uvedených sdělení. (pouze nearchivovaná
korespondence s výměnou tzv.neevidovaných dokumentů bez čísla jednacího).
Také komunikační systém KOMENS v Bakalářích přenáší pouze neevidované dokumenty.
22) O zřízení tzv.datové schránky budeme veřejnost včas informovat.

23) Sběr elektroodpadu končí v pátek 13.2.2015. Do konce února 2015 vybíráme
v podobném sběru mobilní telefony
24) Majáles ve spolupráci s AMEBA production 1.5.2015 je zatím pouze v rovině
ideového záměru. Při jednání této schůze studentského parlamentu.byla pouze
zjišťována míra případné podpory ze strany studentstva. V improvizovaném hlasování
vyjádřili podporu takové akci všichni přítomní.
Další osud této akce závisí na spoustě dalších okolností a podmínek – např i na tom,
zda právě nebude probíhat připravovaná stavební akce rekonstrukce vnitřního areálové
rozvodu kanalizace. To by bylo rozbité hřiště a akce by se vůbec konat nemohla! Kapely,
o kterých se jedná – např Horkýže slíže a britská kapela The Feud. Případné
spolupořadatelství akce ještě se SOŠ Liblice, městem Český Brod a Améba Production
v případ realizace projednáme.

