Zápis z jednání sedmé schůzky studentského parlamentu čtvrtek 8.3.2018
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – přízemí
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Blažková, Mašín
2A8 …Švejdová, Štafenová
3A8 …Kosík, Kallupová
4A8 …Čaban, Baladrán

5A8 …Šimánková, Štafenová
6A8 …Gubišová, Prchal
7A8 …Stuchlíková
8A8 …Zumr, Svítok

1A4 … Kašparová, Barcal
2A4 … Dobešová, Růžičková
3A4 … Exkurze
4A4 …Tvrzník, Pokorný

1) Podané přihlášky do osmiletého studia k Po 5.3.2018 79-41-K/81 92 adeptů a do
čtyřletého studia 79-41-K/41 37 uchazečů.
2) Dekrety předsedů zkušebních komisí – změna pro 4A4 – namísto avizované
zástupkyně ředitelky z G. Čelákovice – pí Mgr. Yvony Cintlové přijede pí Mgr.
Libuše Řezníčková. Ve třídě 8A8 zůstává vše dle původní informace – tj. pí Mgr.
Ilona Šestáková z G. Brandýs n/L.
3) Student Břetislav Hájek (8A8) se umístil ve druhém kole republikové soutěže
Kybersoutez.cz na postupovém místě. Obdržel 2. vyučovací hodinu ve středu 7.3.2018
v ředitelně školy cenu a diplom a podrobné informace o finále. Cenu předával p.
Mgr.Vladimír Rohel, Ředitel sekce Bezpečnost, Národní agentura pro
komunikační a informační technologie, s. p.

4) Od dubna se mění/nemění cena oběda . Strávníci 11 – 14 let 28,- Kč, strávníci 15+
29,- Kč. Ve výsledku zůstávají ceny stejné, protože se zvýšila cena potravin o 1,- Kč a
také se snížila o 1 Kč cena věcné režie.
5) Dívčí WC v přízemí – žákyně likvidují toaletní papír a namočený jej pohazují po WC
a stěnách (strop)
6) Kotel č. 1 mimo provoz – objednána oprava + příjezd (revizního) technika bude
spojen s revizí plynových spotřebičů ve vile a ve šk. budově.
7) Další spolupráce s firmou Microsoft – je podepsána tříletá smlouva na získání
bezplatných licenci poslední verze OFFICE Pro jak pro potřeby školy v učebnách a
kancelářích, tak i pro jednotlivé pracovníky a žáky školy. Předání INFO žákům a
kantorů jak s licencemi nakládat lze očekávat příští týden!!!
8) Přicházejí výsledky soutěží a olympiád. S jejich publikováním nastává problém. Je
nutné udělat nové souhlasy s užitím dokumentů s osobními údaji žáků k prezentaci
školy v jejích dokumentech a na internetu. Problémy budou i s výroční zprávou,
s publikovanými údaji o vedení školy, ped. sboru, členech školské rady apod.
9) Krajský úřad nám přispěje na pobyt studentů z Pontarlier u nás částkou cílenou na
vstupné ve výši 15.600,- Kč. Problém se získáním částky, protože ještě na KÚ bude
následovat formální schvalování a peníze by tak mohly dorazit až po návštěvě
Francouzů. ŘŠ požádal o předčasnou zálohu ve výši 15.600,- Kč při dohodovacím
řízení ve Čt. 8.3.2018.

10) Expedice DofE termíny dobrodružných expedic: cvičná: pátek 11.5. odpoledne po
škole až sobota 12.5. dopoledne - cílem jsou Břežany a lom rodiny Králových. Ostrá
expedice ve čtvrtek 31.5. - pátek 1.6. - zatím promýšlíme lokalitu.
11) Vyjednána participace školy na přednášce ke 100. výročí založení ČSR
Přednáška 23.4.2018 od 17.00 hod v tělocvičně - cca 1,5 hodiny (může být delší, když
by byly dotazy)

je

Anotace: přednáška s
powerpointovou prezentací
vytvořena tak, aby
vyvolávala další otázky a
případnou diskuzi. Má tyto
kapitoly: Vznik legií v
Rusku, Francii a Itálii.
Problematika vojenské
přísahy. Činnost čs. legií na
bojišti i v zápolí. Návrat čs.
legií do ČSR. Legionářské
osobnosti a jejich další
osudy.

Město zajišťuje: plakát,
pozvánky emailem,
propagace na webu a FB
města, nástěnky města,
výlepové plochy Rengel,
zajištění přednášejícího,
zajištění drobného
občerstvení (káva, čaj, vody,
sušenky) Úkoly pro nás:
pomoc s propagací - web a
FB školy, pozvání studentů i
pedagogů, zajištění dataprojektoru a plátna, zapůjčení třídy nebo tělocvičny, zapůjčení
rychlovarné konvice, skleniček a hrníčků. Z naší strany na přednášce musí být někdo
osobně a převzít si po ukončení akce techniku i zapůjčené prostory.
12) Žákovské připomínky:
a) doplňování tekutého mýdla do zásobníků na toaletách – vyřešeno s p. školníkem
b) pořízení nových židlí do učebny č. 11 (tj. v počítačové učebně - Židle stávající jsou
ve špatném stavu. Ředitelství školy již zvažuje nákup nových židlí ve spolupráci
s SPG. Peníze od SPG jsou přislíbeny, zbývá uskutečnit výběr barevného a
mechanického provedení !!! = poznámka ŘŠ)
c) Do učebny č. 21 dodat tzv. „autíčko“ (= magnetický úchyt s nalepenou čisticí
filcovou plochou na keramickou tabuli) Správce učebny si „nové autíčko“ může
vyzvednout v ředitelně.
d) V učebně č. 27 je nutné zvednout dataprojektor, aby promítal do správné pozice.
Termín – příští týden ve spolupráci správce učebny a školníka.
. Jednání schůze vedl podle podkladů ŘŠ Mgr. Jiří Krčmář, zástupce ředitele školy

