Zápis z jednání deváté schůzky studentského parlamentu středa 4.5.2016
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
Přítomni:
1A8 …Ulíková, Švejcar
5A8 … Stuchlíková
2A8 …Eichlerová, Audyová 6A8 … Pepř, Zumr
3A8 … Štafenová, Kdýrová
7A8 … Kohoutová, J.Ransdorf
4A8 … M.Ransdorf, Prchal
8A8 … maturitní testyá, Hojka
Štafa

1A4 …Štafa, Svobodová
2A4 … Křížová, Pokorný
3A4 … Spurný, Vintrychová
4A4 … matur. testyPoupová,

1) Poděkování všem za účast na majálesovém průvodu a na odpolední koncertní části
Majálesu i aktivní účinkování ve famfrpálu.
2) Třídní mají za úkol připravit seznam těch studentů, kteří by měli být za Majáles
ohodnocení nějakou pochvalou při závěrečné klasifikační poradě.
3) Názory na proběhlý Majáles. Málo platících účastníků – tedy nejspíše ekonomická
ztráta. Nevhodná volba termínu. Neznámé kapely – i když kvalita byla zachována,
vysoká cena vstupného (srovnatelné s cenou vstupenky na Pražský majáles), až příliš
vysoký počet lidí, kteří mohli jít za nějakou příslužbu do areálu GRATIS (Famfrpál
apod.)
4) Představy pro konání dalšího ročníku Majálesu – zaměřit se na volbu vhodného
termínu – např. posunout až hlouběji do května, aby nekolidovalo poslední zvonění,
„čarodějnice“ s přímou návazností na týden maturitních testů a písemek atd. Hodně
bude záviset na tzv. Souboru pedagogickoorganizačních opatření (SPO) pro rok 2016
– 2017. Roli hrají možné termíny ústních maturitních zkoušek, výměna předsedů
zkušebních komisí mezi školami atd. Termín Majálesu je nutné stanovit podle
možností školy, nikoli obráceně! :-)
5) Čt 5.5.2016 – aktivitou ped. sboru je připravena vzpomínková akce před budovou
školy. – čas 10.45 hod. za účasti tříd nižšího gymnázia, pěveckého sboru – trvání cca
20 min.
6) Pá 6.5.2016 – ŘŠ jednání k OPŽP – příprava materiálů pro zadávací řízení na
projektovou dokumentaci.
7) Škola obdržela příslib na mimořádné finanční prostředky na opravu dalšího
poničeného komína /větrací šachty. ŘŠ připraví projektový záměr na akci č. 3421 0
10407 – 2016 s dotací 149.000,-Kč.
8) Stav po přijímacím řízení – ZL musejí být odevzdány do Pá 6.5.2016.
Čtyřleté studium – odevzdáno 18 ZL, očekáváme ještě 9???.
Osmileté studium – 19 odevzdalo ZL, 4 již přijetí odmítli, od zbytku ZL
očekáváme. Teoreticky lze vydat čtyři autoremedury, prakticky pouze tři. Odvolání
bylo podáno --- 26 ks. Prolongace celého řízení – tzv. fikce doručení. Diskuse na téma
přípravné kurzy na přijímací zkoušky, které pořádají např. i základní školy. Jedná se o
přípravu na určitý typ testování (Cermat, SCIO), což může v okamžiku testování tyto
žáky zvýhodnit, avšak v dlouhodobém horizontu to nemusí nic naznačovat o jejich
schopnostech ke středoškolskému studiu. Je to hypotéza, která se zdá být v letošním
roce podpořena konkrétními výsledky.
10) Psaní PP a DT – důležitost - PUP
11) Rozpisy ústních maturitních zkoušek společné a profilové části jsou již publikovány
jak na nástěnkách, tak i na webu a FB.
12) Termín pro odevzdání ohodnocených písemných prací – do Čt 12.5.2016
13) Termín ústních maturitních zkoušek společné a profilové části – od 16.5. až do Čt
29.5.2016.
14) Kompletace návrhů co zakoupit z peněz SPG (200.000,-Kč) – podklady předat k ŘŠ –
Ing. Kantová požadavky PK CHE poslala e-mailem.
15) Pozvánka na Fórum zdravého města Český Brod, které se koná se v pondělí 23.
května 2016 od 17:00 hodin v kazetovém sále ANNA – budou hledat 10 TOP
problémových oblastí. Rádi přivítají i mládež, která bude mít svůj prostor. Nebude
chybět ani drobné občerstvení.

16) Závěsy v učebně č. 23 již jsou na místě
17) Město Český Brod získalo finance v grantovém řízení na pořízení kolostavů před
budovou gymnázia. Informace o přípravě této akce ve spolupráci ředitelství školy X
město Č. Brod. Byla na studentském parlamentu již probírána. Znám je i nákres
umístění kolostavů. – Primární zabezpečen kola si musí garantovat každý z uživatelů
sám. Hlídání kolostavů pomocí kamery bude až doplňkovou službou
18) Znečištěná WC – chlapecká – vysazování a přemisťování dveří, znehodnocené toaletní
papíry, používání poklopu a prkénka na WC??? Jakoby některých jedincům chyběla
praktická znalost základních hygienických pravidel. Na výběrovou školu
s výběrovými žáky je to dost ostuda. 
19) Dozvuky posledního zvonění – studenti nižších ročníků obecně považují
„kratochvíle“, které s nimi maturanti provozují za zábavné a domnívají se, že je není
třeba regulovat. Např. používání vody, polévání, voňavky atd.. Současní
předmaturanti „plédují“ za větší volnost prostředků zábavy směrem k nižším ročníkům
☺
Zapsal:

Mgr. Ivo Kocum, ředitel školy

