Zápis z jednání šesté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 4.2.2016
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
Přítomni:
1A8 …Ulíková, Švejcar
5A8 … Stuchlíková
2A8 …Baladrán, Audyová
6A8 … Pepř, Zumr
3A8 … Štafenová, Kdýrová
7A8 … Kohoutová, J.Ransdorf
4A8 … M.Ransdorf, Prchal
8A8 … M.Dvořáková, Kliková

1A4 …Štafa, Bossanyi
2A4 …Křížová,
3A4 … Spurný, Svobodová
4A4 …Poupová, Štafa

1) Poděkování septimánům a všem dalším pomáhajícím za organizaci a realizaci již 4.filmové noci
2) Návštěva OHES – na anonymní (podnět) = udání . Jde o kalamitu s holuby, kteří padají do ventilačních
šachet. Šachty nejsou čištěny a ani k čištění uzpůsobeny. OHES zaslal své stanovisko a požaduje po ŘŠ,
aby zajistil stavebně-technickým způsobem hermetické uzavření otvorů v učebnách. Již proběhlo
jednání se stavební firmou, která by již v průběhu jarních prázdnin otvory uzavřela. Pozn.: Toto řešení
jde proti budoucí koncepci využití šachet, které mají být v rámci realizace projektu OPŽP
vyvložkovány a využity pro systém ventilace a také rekuperace tepla. Doba realizace opatření podle
OPŽP by teoreticky mohla být již letos na podzim a nebo v delším horizontu. Jednáme i s kominickou
firmou, abyteď ihned ucpala nadstřešní přístupy do komínů a šachet alespoň provizorním způsobem,
aby se zamezilo pádu holubů do tohoto systému. Náklady této akce jdou k tíži školy.
3) Kalamita – holubi. Od 4. listopadu urguje ŘŠ u starosty města Český Brod cílený zásah k regulaci počtu
holubů. Holubi znečišťují svými výkaly jak střechu školy, ucpávají okapy, padají do větracích šachet,
odkud je nelze ve většině případů vyjmout. Exkrementy znečišťují i vchod do budovy. Rada města
nebrala dlouho tyto naše připomínky vážně. Konečně došlo k rozhodnutí, že dojde k jejich odlovu volně
žijících holubů v termínech dle plakátu.

4) Na web a FB profil školy byly zveřejněny informace k průběhu přijímacího řízení a všech jeho
variantách. Pokud budete jako žáci osloveni a případní zájemci o studium budou po vás požadovat
informace. Základ všeho – otevíráme po 1 třídě čtyřletého a osmiletého studia. Všeobecné zaměření. Tří
dy lze při přijímacím řízení zaplnit maximálně do počtu 30 žáků. Vlastní přijímací řízení je pro osmileté
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studium natolik komplikované, že doporučujeme zájemcům, aby si přečetli náš web či FB a nebo přímo
kontaktovali vedení školy.
Průkazy ISIC a ITIC jsou již uhrazeny a všechny průkazy předány. Zbývají ještě vybavit průkaz žákyně
1A4, kde v prvním kole neprošla fotka s malým rozlišením.
Jednání k dalšímu postupu v rámci výzvy č. 19 – program OPŽP – nebyli jsme vybráni do jarní vlny,
protože ještě nemáme projekt. (I když jsme s přípravou tak daleko, že bychom jej dokázali předložit
v požadovaném termínu!!!
Židle do učebny č. 14 – jsou již v učebně. Výhledově připravujeme nákup nových lavic do této učebny.
přivezou zítra dopoledne (řádově kolem 10.00 hod.) Nastěhovat, zprovoznit techniku! – úkol pro
správce učebny prof. Volvoviče
Plakát na maturitní ples opět vznikl a byl vylepen bez konzultace s ředitelstvím školy. Opakuje se
situace z loňského roku, kdy ŘŠ jednoznačně deklaroval, že vizuální řešení i obsah plakátů musí být
konzultováno! Pro roky příští… ředitelství gymnázia neprovádí cenzuru!!! Chceme mít přehled o tom
co školu reprezentuje navenek a chceme také vědět jak je akce zajištěna.
Ozval se Lukáš Kotlár – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu najdete na www.dofe.cz (Duke of
Edinburgh) První informace předají třídní profesoři. Pozveme kompetentní osobu k nám do školy, aby
předala informace na schůzce pro zájemce. Více o Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu najdete
na www.dofe.cz
Zástupce do Majálesového výboru ze třídy 5A8 – jeden pracovitý, práce v týmu schopný student.
Předsedové zkušebních komisí - k nám do třídy 4A4 přijde pí Mgr. Eva Švecová – RUJ – ESTh, z G.
Čelákovice, a do 8A8 Mgr. Pavel Sládek – MAT – CHE z G. Brandýs nad Labem
Od nás jedou do Čelákovic na 1,5 dne pí Ing. Renata Rahmová a do Brandýsa nad Labem pí Mgr.
Miloslava Čechová. – Vše v termínu od 16. do 20.5.2016.
Studentské připomínky: V učebnách je pocitově pro některé žáky (nebo i celé třídy) hodně teplo +
vydýchaný vzduch.
Řešení:
a) v kotelně bude přednastavena nižší denní teplota (již je hotovo) Pokud by byl zásah
kontraproduktivní, není problém okamžitě zjednat nápravu. (Další možné řešení spočívá ve využití
termostatických ventilů – jen je nikdo nesmí z legrace uzavírat apod.)
b) Intenzivním větráním po dobu 3 – 5 minut zajistit kompletní výměnu vzduchu
v učebně – bude projednáno i s pedagogy, aby takovému větrání nebránili. Na oplátku
nebudou trvale otevřena či pootevřena okna v učebnách a při opouštění učebny budou všechny
okna uzavřena.

Zapsal: Ivo Kocum, ředitel gymnázia

