Zápis z jednání deváté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 3.5.2018
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Blažková,
2A8 …Zrubecká, Štafenová
3A8 …Daňková, Fliegelová
4A8 … ?

5A8 …Pangrác, Štafenová
1A4 … Kašparová, Barcal
6A8 …Gubišová, Ransdorf,
2A4 … exkurze
7A8 … Projekt na MěÚ Č.Brod
3A4 … Bossanii, Jarišová
8A8
a
4A4…PP a DT společné části MZ

Připomínky k harmonogramu školního roku + připomínky žákovské:
1) Aktuálně řešené problémy školy:
a) Veřejnou zakázku na opravu havarijního stavu střechy školní vily získal uchazeč
s nejnižší nabídkovou cenou. Zakázka v hodnotě cca 1 mil. Kč – ŘŠ je zmocněn
k podpisu smlouvy s vítěznou firmou.
b) Na profilu zadavatele je vyhlášena další veřejná zakázka – „Snížení energetické
náročnosti budovy Gymnázia Český Brod s celkovou hodnotou do 38 mil. Kč.
Otevírání obálek bude na OKI (Odbor Krajského Investora) ve Čt 16.5.2018. Práce by
měly začít v červnu 2018 a končit do posledního října 2019. Akce se projeví na
každodenním životě školy od června 2018 do října 2019.
Co vše má být součástí této velké investiční akce bylo probráno na přednášce
s prezentací ve St 25. dubna t.r. Ze studentů školy neprojevil zájem nikdo!
2) Poděkování pí prof. Kallupové a Čechové za zvládnutí výjezdu našich žáků do
Gymnázia Lichtenfels. Poděkování i pí prof. Kantové za přípravu podkladů pro cestu
3) Probíhají DT a PP jako součást společné části MZ 2018

4)

Po 23.4.2018 od 17.00 hod. v tělocvičně školy - přednáška ke 100. výročí založení ČSR
Děkujeme žákům kvarty, kteří se starali o
příchozí.

5) Na prezentaci k chystaným stavebním aktivitám přišli především starší zájemci, absolventi a
veřejnost z města.
6) Čt 3.5.2018 – Schůzka ředitelů českobrodských škol, jejichž zřizovatelem je KÚ – GDPR –
v u nás v ředitelně od 12.30 hod. Do 25.5.2018 musí ředitelství školy představit řešení GDPR
(General Data Protection Regulation) na podmínky svých škol. Všichni žáci školy dostanou
k podpisu tzv. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Škola bude publikovat na
svém webu záložku GDPR, kde bude „srozumitelně vysvětleno“ co to GDPR je a co to do
života celé školy, i jednotlivců v ní, přináší. Jde především o zpracování osobních údajů.
Důležitou roli pro školu i pro všechny osoby v ní a směrem ke světu hraje osoba – tzv.
„pověřenec pro ochranu osobních údajů“ z anglického DPO = Data protection Office. Pro nás

je již smluvně zajištěn p Hertl. Kontakty na něj – e-mailem na DPO@gcbrod.cz a dotazy ke
GDPR na GDPR@gcbrod.cz.
7) Současné „druhé“ ročníky + sexta a „třetí“ ročníky + septima – Vybrat povinně volitelné
předměty – v současnosti řeší třídní učitelé.
8) Výsledky přijímacího řízení do osmiletého a čtyřletého studia. – CERMAT ohlásil v Pá
27.4.2018 v 16.34 hod, aby školy nepublikovaly výsledky, protože je tam nějaká chyba.
V dalších hodinách a dnech bylo vše specifikováno. Špatné zadání jedné z otázek z ČJL
způsobilo, že mohly být správně dvě odpovědi. Vše prošlo i tiskem. U nás se přepočty
výsledků dotkly 4 adeptů studia. Žádnému z nich to nepomohlo k přijetí ani nepřijetí.
Do osmiletého studia bylo přijato 30 adeptů. Teď běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku. Až
dostanou ti, kteří nebyli ke studiu přijati správní rozhodnutí, pak začnou běžet lhůty i jim a mohou
podat odvolání. Do čtyřletého studia přijato 32 adeptů. Již je projeven zájem o případné 2. kolo
přijímacích zkoušek. ŘŠ se vyhlášení 2. kola zkoušek nebrání, ale zatím je jeho vyhlášení
předčasné.
9) Pá 11.5.2018 – náhradní termín přij. zkoušky do osmiletého studia – pozváni jsou dva
oprávnění adepti zkoušek (XX a XY). Doporučené zvací dopisy již ze školy odešly.
10) Akce „Zažij DofE“ v Praze – ve Čt 10.5.2018 – Per + Six s našimi studenty. Kvarta má na tu
dobu naplánovaný a zaplacený Klub mladého diváka, tudíž se nemohou zúčastnit. Účast se
proto týká „stříbrných dofáků“ ze sexty.
11) Cvičná expedice DofE – kvartáni + 1 žákyně ze sexty. Pro žactvo povolen odchod ze 6.
vyučovací hodiny
12) Od 14.5. do 18.5.5 je oficiálně „Svatý týden pro naše maturanty.
13) 15.5. ŘŠ – porada ŘŠ Nymburk ke GDPR
14) 15.5.2018 od 11.35 do 12.20 přednáška + beseda s pí Zikovou o EU v hodině u pí prof.
Perutky v sextě.
15) Ve Čt 16.5.2018 – otevírání obálek na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia
Český Brod“
16) Půjčujeme naše vyučující na St 16.5., Čt 17.5. a Pá 18.5. 2018 na SOŠ v Liblicích
17) Příprava kulturní akce = Výchovný koncert (Prague Cello Quartet) v místním Kulturním
domě Svět . Na akci posíláme nejprve 200 dětí. Cena vstupného je 70,- Kč/žák. A ve druhé
vlně pošleme 50 dětí, které doplňují děti z 2. ZŠ. (150 žáků) My uhradíme platbu za sál.
17. května 2018 v KD Svět

Počet:
MY
2.ZŠ

200
50
150

Prague Cello quartet
Vstupné:
Dohromady:
70,00 Kč
14 000,00 Kč
70,00 Kč
3 500,00 Kč
Od nás součet:
17 500,00 Kč
70,00 Kč
10 500,00 Kč
Dohromady:
28 000,00 Kč
Sál:
5 500,00 Kč
33 500,00 Kč

Kdo hradí:
děti
děti
děti
děti
škola

18) Kontaktujeme předsedy zkušebních komisí, kteří přicházejí k nám z jiných škol. – z G.
Čelákovice pí prof. Řezníčková a z G. Brandýs n.L. pí prof. Šestáková
19) Prof. Volvovič – předseda zkušební komise v Čelákovicích od 16. do 18.5.2018
20) Prof. Kadeřábek - předseda zkuš. komise na Gymnáziu Brandýs nad Labem od 21. do
25.5.2018
21) Nový pedagog s aprobací BIO x CHE pro nový školní rok je již získán.
22) Sháníme vyučujícího s aprobací ČJL – naše inzeráty již jsou publikovány.
23) Závada není u nás - GoogleChrome „nechce“ bezpečnostní certifikát a Bakaláři se proto hned
nezobrazují Problém vzniká, s největší pravděpodobností jenom těm z vás, kteří používáte
jako internetový prohlížeč GoogleChrome. Další prohlížeče - např. Internet Explorer,
MicrosofEdge, Seznam, atd. naši podstránku s aplikací Bakaláři zobrazují zcela normálně.
Naše stránka je OK. Používejte, prosíme, jiné prohlížeče než GoogleChrome.
24) Bod č. 23 vyřešen. Od Bakaláři s.r.o. jsme získali bezpečnostní certifikát, který
GoogleChrome akceptuje. Již je nainstalováno, takže vše funguje od středy 3.5. 2018 večer
bez potíží.
25) Z minula – všechny připominky byly vyřešeny: Žáci se domáhali, aby jim byl v případě hezkého počasí
26)

umožněn výstup do prostoru uklizené školní zahrady Výstup jee povolen od St 11.4.2018.
Dívčí WC v 1. poschodí – vodovodní baterie nad 1. umyvadlem – je již opravena

27) Nové připomínky: Lavice v učebně č.3 mají nevhodně namontovanou spodní
odkládací desku, takže vyšší studenti mají problém kam a jak zasunou nohy. – ŘŠ

projedná se školníkem a desky, pokud to bude technicky možné, budou
přemontovány.
28) Plátno z uč.č. 3 má poškozený navíjecí mechanismus (neopravitelná vada) Zkusíme
najít cestu jak jej upevnit, aby mohlo i takto sloužit.
29) V učebnách č. 16 a 22 je nutné srovnat dataprojektory vůči plátnu. V uč. č. 16 je ještě
nutné udělat justaci dataprojektoru (zkreslení apod.)
30) Proponovaný úmysl pořídit nové židle na kolečkách s plastovými sedáky do učebny č.
11 – žactvo se domnívá, že by bylo dobré požádat nejprve o vzorek židle a pak teprve
kupovat. Studenti očekávají problémy v kombinaci plast x lidské tělo v letním období
a neumí si představit stabilitu a pevnost vazby mezi spojením sedáku a opěradlem. ŘŠ
vyjedná s firmou Santal, s.r.o. zapůjčení vzorku. Nákup těch to židlí uhradí SPG.
31) Problémy s pokrytím WiFi signálu v učebnách č. 15 a 27. V učebně č. 21 v její zadní
části. ŘŠ již jednal s dodavatelem o posunutí lokálních vysílačů do výhodnějších
pozic, aby bylo pokrytí signálem uvnitř budovy lepší. Ap ve sborovně bude posunuto
ke středu místnosti. AP z kabinetu MAT bude posunuto do prostoru chodby před
učebnu č. 15. Pak posoudíme účinnost tohoto opatření
32) Dotaz na řešení žaluzií do učeben v souvislosti s nastupujícími stavebními úpravami
(Výměna oken a dalších tvorových výplní pláště budovy) – projektové peníze
neumožňují řešit nákup a montáž nových stínících prvků. Určitě zkusíme najít cestu
ve spolupráci s SPG. Bude to cesta postupná. Nejprve bude nutné řešit světelnou
hygienu učeben na čelní straně budovy a vše půjde postupně.
Zapsal: Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

