Zápis z jednání osmé schůzky studentského parlamentu čtvrtek 5.4.2018
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.1 – přízemí
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Blažková, Mašín
5A8 …Pangrác, Štafenová
2A8 …Zrubecká, Štafenová 6A8 …Gubišová, Ransdorf, Králová
3A8 …Kosík, Kallupová
7A8 …Stuchlíková
4A8 …Horák, Baladrán
8A8 …Zumr, Svítok
Jako host – p. Mgr. Pavel Janík, místostarosta města Český Brod

1A4 … Kašparová, Barcal
2A4 … Hájek, Svatoš
3A4 … Bossanii, Franc
4A4 …Tvrzník, Pokorný

1) ŘŠ předal slovo Mgr. Janíkovi, který probral s parlamentem otázky, které byly
nastoleny již při loňské schůzce na MěÚ v Č. Brodě. Kooperace bude dál pokračovat!
2) Poděkování za zvládnutí organizace pobytu studentů a pedagogů z Pontarlier u nás
v termínu od 20. do 27. března pro pí prof. Fleislebrovou a prof. Drábka i všechny
studenty. Poděkování patří i rodičům našich žáků. Pro prezentaci školy bychom
uvítali fotografie.
3) Poděkování pí prof. Čechové a rodinám našich žákyň Š.Hájkové a A. Králové z 6A8
za zvládnutí garance pobytu dvou studentek z Bochumi.
4) St 28.3.2018 odpoledne – Jednání ŘŠ s premiérem ČR a hejtmankou Středočeského
kraje o budoucí situaci stravování žáků škol, jejich zřizovatelem je Středočeský kraj.
Přítomni byli: Ing. Babiš, Ing. Jermanová – Pokorná, JUDr. Schillerová, paní Ing.
Klára Dostálová, paní Tünde Bartlová, paní Barbora Peterová, paní Barbora Loudová,
pan Gabriel Kováč, pan Martin Draxler, pan poslanec Hnilička. Je nutné, ve
spolupráci s městem, využít nabízené nemovitosti v lokalitě areálu českobrodské
nemocnice a za finanční spolupráce kraje v rámci projektových peněz z ministerstva
pro místní rozvoj (MMR) podat projekt do podzimní výzvy (Brownfieldy). Mělo by se
vše stihnout. Již projednáno i s městem. Starosta města Český Brod má vyjednané
slyšení u pí hejtmanky Stč. Kraje.
5) Na našem profilu zadavatele je výzva k podávání nabídek na zakázku malého rozsahu
na akci: „Havarijní stav střechy školní vily Gymnázia Český Brod č.p. 990“ ,
s termínem pro podání nabídky do 19. 4. 2018 do 9:00 hodin Veřejná zakázka je také
vyhlášena na profilu zadavatele pod tímto odkazem: https://zakazky.krstredocesky.cz/contract_display_2516.html. Otevírání obálek je naplánováno na Čt
dne 19. 4. 2018 v 13:00 hodin. Předjednána je i osoba technického dozoru stavebníka
– tím by měl být autorizovaný Ing. J.S. z Českého Brodu (tel.: xxxxxxxx).
6) Následovat bude vypsání další naší veřejné zakázky, a to „Snížení energetické
náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ a její vyhodnocení při otevírání obálek.
Složení komisí bude z naší strany stejné. OKI doručil jména dalších dvou členů
komise pro otevírání obálek, a to 1x za TDS (ABP Holding) a 1x za AD (Energy
Benefit Centre)
7) Ve Čt 22.3.2018 byly odeslány pozvánky pro adepty čtyřletého studia a v Pá
23.3.2018 pozvánky pro adepty osmiletého studia. Celkové náklady na doporučené
dopisy jsou 4662,- Kč. Rozesíláme doporučené dopisy bez dodejky, tedy po všech
slevách za 37,- Kč. Jsme držiteli karty, takže využíváme elektronickou dodejku.
Normální cena za doporučený dopis je 44,- Kč. Dodejka má další náklady + 18,- Kč.
Celkem 128 doporučených dopisů.
8) CERMAT zajišťuje rozvoz zadání pro maturitní písemku z ČJL a pro přijímací řízení
v jedné rozvážce, a to v úterý, dne 10.4.2018.
9) Maturitní písemnou práci z ČJL píší naši studenti 11.4.2018

Na St 11.4.2018 (píše se PP z ČJL) je naplánována exkurze třídy 3A4 do Hrdličkova
muzea. Připomínáme, že jsme oficiální fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK,
a že nám z toho plynou určité nepominutelné "prebendy". Např. vstup do tohoto
muzea je pro nás gratis!!! Z uděleného titulu lze pro nás leccos vytěžit. Sledujte
URL: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/fakultni-skoly
10) Blíží se přijímací řízení – vyhrazeny jsou dny
Čt 12.4. – 1. termín čtyřleté 23 uchazečů a Pá 13.4.2018 – 1. termín osmileté 68
uchazečů
Po 16.4.2018 2. termín čtyřleté 11 uchazečů a Út 17.4.2018 2. termín osmileté 26
uchazečů
11) Stanovení ředitelských dnů zvážili ředitelé českobrodských ZŠ takto: Oni udělují ŘV
v pondělí 30.4.2018 (my máme tzv. „Poslední zvonění“ a vydáváme vysvědčení
žákům posledních ročníků). Další ŘV dávají ředitelé českobrodských ZŠ v Po
7.5.2018. Školní jídelna v tyto dny pro nás uvaří!
– ŘŠ zvážil po projednání v pedagogické radě nutnou rezervu pro udělení volna v
červenu – předpokládané převzetí staveniště a začátek stavebních prací. Již byla udělena
ředitelská volna pro tyto tři dny: 29.9.2017 (Pá po St. Svátku), 24.10.2017 +Mgr.
Vladimír Libovický ¨- pohřeb, 23.2.2018 (po plese), zbývají 2 dny!!!
Tzv. Ředitelský den ŘŠ vyhlašuje na Pá 13.4.2018 (1 den) - při přijímacím řízení
a rezerva 1 ŘD do června pro případ zahájení stavebních prací na budově školy.
12) V pátek 13.4.2018 již jsou odhlášeny všechny žákovské obědy, protože na ně není
zákonný nárok. Oběd si objednat můžete, ale za plnou cenu 58,- Kč!!!
13) Čerpání peněz na zlepšení vybavení školy a zvýšení komfortu pro studenty z částky
150.000,- Kč od SPG.
Datum:

Číslo:

Předmětová
komise

Kdo

Faktura za objednané zboží

Předáno k
proplacení dne:

Částka

Poznámka:

1

26.1.2018 DEJ

Mrv.

Megaknihy

1 449,00 Kč

26.1.2018 již uhrazeno

2

26.1.2018 ČJL

Per

ABZknihy

4 069,00 Kč

26.1.2018 již uhrazeno

3

29.1.2018 DEJ

Mrv.

Antikvariát

865,00 Kč

2.2.2018 již uhrazeno

4

29.1.2018 TEV

Krc

Sportissimo

15 736,00 Kč

2.2.2018 již uhrazeno

5

30.1.2018 FRJ

Fle

INFOA International

6

2.2.2018 MAT

Rhm

Mastereye s.r.o.

7

5.2.2018 TEV

Krc

Boty - lyže 9 párů

8

5.2.2018 BIO

Háj

4x mikroskop + přísluš.

2 332,00 Kč

2.2.2018 již uhrazeno

14 255,00 Kč

2.2.2018 již uhrazeno

7 819,00 Kč

6.2.2018 již uhrazeno

19 092,00 Kč

6.2.2018 již uhrazeno
6.2.2018 již uhrazeno

9

6.2.2018 EST

Jež

Materiál pro EST

7 747,00 Kč

10

6.2.2018 ČJL

Jež

Knihy dle soupisu

7 080,00 Kč

6.2.2018 již uhrazeno

11

20.2.2018 DEJ

Mrv.

Národní galerie

769,00 Kč

20.2.2018 již uhrazeno

12

21.2.2018 NEJ

Kall

Předplatné DEUTSCH PERFEKT

2 976,00 Kč

21.2.2018 již uhrazeno

13

5.3.2018 CHE

Knt

Materiál pro výuku CHE

5 008,00 Kč

5.3.2018 již uhrazeno

14

5.3.2018 FRJ

Fle

Učebnice pro výuku FRJ

2 984,00 Kč

5.3.2018 již uhrazeno

15

12.3.2018 TEV

Krc

Výbava - běžky

4 090,00 Kč

12.3.2018 již uhrazeno

16

14.3.2018 IVT

Rah

Pomůcky IVT

5 677,00 Kč

16.3.2018 již uhrazeno

17

20.3.2018 FRJ

Fle

Pomůcky pro výuku FRJ

999,00 Kč

20.3.2018 již uhrazeno

18

3.4.2018 DEJ

Jež

Pomůcky pro výuku ESTv

7 373,00 Kč

3.4.2018

110 320,- Kč, takže zbývá 39 680,- Kč
Předmětová
komise:
Počet faktur:
Částka
k proplacení:

CJL: Ježková

CJ
(ANJ,NEJ,FRJ)
Kallupová

DEJ,ZSV,EST:
Dohnal

MAT,FYZ,IVT:
Volvovič

BIO,CHE,ZMP:
Kudrnáčová

1
11 149,00 Kč

1
9 291,00 Kč

2
10 830,00 Kč

0

0

19.932,00 Kč

24 100,00 Kč

TEV,Krčmář

1
27 645,00 Kč

Přibude další fa za rámování obrázků na 14.000,- Kč, takže zbývá +/- 25690,- Kč.
14) Rozvržení DT a PP společné části MZ na začátku května 2018
St 2.5.2018 – 8.00 hod. DT MAT a od 12.15 hod. PP ANJ
Čt 3.5.2018 – 8.00 hod. DT ČJL a od 11.00 hod. PP FRJ a NEJ

Pá 4.5.2018 – 8.00 hod. DT ANJ, a od 12.15 hod. DT FRJ, NEJ
St 9.5.2018 – 8.00 hod. DT MAT+
15)
16) Informace o zřízení služby na základě smlouvy s firmou Microsoft MS OFFICE PRO 2016 v
„ostré“ desktopové verzi pro domácí i pracovní využití až na 5 zařízeních žáků i zaměstnanců
a také v učebnách školy – k dispozici od 15.3.2018. Je na každém kdy začne s využíváním této
možnosti. Úspora, pokud by si skutečně každý, kdo má na to právo, alespoň jednu takovou
verzi zadarmo nainstaloval je téměř ¾ milionu Kč.

17) Chování našich žáků na obědě – povýšené, až urážlivé neadekvátní vystupování
našich žáků na upozornění dozírajících učitelů z 2. ZŠ, že by si měli sundat bundy.
Probrat se studenty ve třídách. Lze vyloučit ze stravování.
18) ŘŠ objednává nové otočné židle s platovými sedáky do učebny č. 11, které budou
uhrazeny z prostředků SPG
19) Školská rada skončila své volební období v prosinci 2017. Někteří z členů byli zvoleni
relativně nedávno.
Od 1.6.2016 do 31.12.2017
Mgr. Eva Zhřívalová - předsedkyně, rodiče žáků
Martin Prošek - zletilí žáci

*

Aleš Kobliha – zřizovatel

*

Bc. Jakub Nekolný – zřizovatel

*

Mgr. Josef Volvovič – pedagogové

*

Mgr. Markéta Kallupová – pedagogové

*

Na pozice, které jsou označený * musí proběhnout volby.
V loňských volbách byla nově zvolena pí Mgr. Eva Zhřívalová, která svůj mandát může
dále využívat. Za studenty zvolený Martin Prošek bude letos v květnu maturovat, takže je
za něj potřeba nominovat a zvolit náhradníka.
Dva členové školské rady za sborovnu již dovršili své volební období. ŘŠ je požádal zda
je může nominovat do volby i pro další volební období. Mgr. Kallupová a Mgr. Volvovič
+ další zájemci. Sborovna postaví svou kandidátku a pedagogický sbor musí v odděleném
hlasování zvolit dva své zástupce.
Dva členové školské rady, které nominuje zřizovatel své volební období ukončili také.
Očekáváme, že Krajský úřad Stč. Kraje splní svou povinnost a bude nominovat dva členy
rady pro další období.
Úkol pro členy studentského parlamentu: Požádejte ve třídách o nominaci dalšího
zletilého studenta (i více studentů) do nové školské rady. V úvahu připadají k nominaci
studenti ze současných tříd 3A4, resp. 7A8 (event. 6A8 a 2A4), kteří dovrší od června
2018, kdy by proběhly volby a zvolený nominant by se ujal mandátu, 18 let.
Volby nutně musejí připadnout na nejbližší termín konání třídních schůzek SPG –
tj. 5.6.2018.
Funkční období člena školské rady je 3 roky.
V úvahu připadají tyto varianty uspořádání kandidátky

a) na kandidátce pro volby do školské rady budou vedle sebe figurovat jak zákonní
zástupci nezletilých žáků, tak i zástupci zletilých žáků. Z té samé kandidátky vybírají
jednoho zástupce do školské rady jak zákonní zástupci nezletilých žáků, tak i zletilí
žáci.
b) Na kandidátce budou jenom zástupci zletilých studentů, protože zákonní zástupci žáků
by např. nikoho nenominovali. Z té samé kandidátky vybírají jednoho zástupce do
školské rady jak zákonní zástupci nezletilých žáků, tak i zletilí žáci.
c) Na kandidátce budou jako kandidáti jenom zástupci nezletilých žáků, protože zletilí
žáci by např. nikoho nenominovali. Z té samé kandidátky vybírají jednoho zástupce
do školské rady jak zákonní zástupci nezletilých žáků, tak i zletilí žáci.
20) – zpracováváme podklady pro uplatnění GDPR na našem gymnáziu – (General
Data Protection Regulation) O podrobnostech toho jak bude dále zabezpečena ochrana
osobních dat žáků a zaměstnanců školy budou všichni včas informováni. V každém
případě očekávejte, že bude nutné přepracovat „souhlasy se zpracováním osobních
dat“, které budou velice podobné z hlediska obsahu těm, které již mají žáci školy
podepsány. Obsah a množství údajů se ovšem násobí, takže musí být podepsán např. i
souhlas s umístěním fotografie na školním maturitním tablu, se zveřejněním jména
žáka v seznamu pro slevu při nákupu jízdného na školní výlet, atd., atd. Nařízení je
účinné od 25.5.2018 – stihneme včas.
21) Pro příští školní rok hledáme vyučujícího s aprobací BIO – CHE a potřebujeme i
vyučujícího s aprobací ANJ – ČJL.
22) Připomínky k harmonogramu školního roku v rychlém sledu + připomínky
žákovské:
Po 23.4.2018 od 17.00 hod. v tělocvičně školy - přednáška 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)
Anotace: přednáška s powerpointovou prezentací je 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.

St 25.4.2018 17.00 hod. učebna č. 2 prezentace, kterou připravuje ŘŠ o všech stavebně
technických úpravách, které gymnázium v následujícím období čekávají. Očekáváme
zájem studentů školy, ale také širší veřejnosti. Nejprve zjišťujeme kolik lidí na tuto akci
z jednotlivých tříd dorazí.
Akce „Potěš knihou“ – Čt 26. dubna t.r. od 14. 00 hod. – Jednoduchý princip – přinesu
knihu, kterou jsem již přečetl a chci ji dát do oběhu a domů si odnesu od někoho získanou
knihu, kterou jsem rád získal a časem ji zase pošlu do oběhu. ☺ (Organizace – kvarta)
Poslední zvonění bude probíhat v Po 30.4.2018 + vydávání vysvědčení
Hodiny do učeben jsou sice již dlouho hotové, ale „kroutí se jim papírové ciferníky –
zajistíme nápravun (Není to náročné!)
Žáci se domáhají, aby jim byl v případě hezkého počasí umožněn výstup do prostoru
uklizené školní zahrady – ŘŠ projedná v pedagogické radě v úterý 10.4.2018. Výstup
bude povolen od St 11.4.2018. Nutno splnit logické požadavky – přezouvání, udržování
pořádku, dodržování zákonných norem (nekouření, jenom věci, které smějí být
přinášeny do školy atd.) Odpadkové koše jsou již zajištěny
Dívčí WC v 1. poschodí – vodovodní baterie nad 1. umyvadlem – opravit – školník již
dokončuje opravu

Zapsal: Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

