Zápis z jednání desáté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 13.6.2019
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna TĚLOCVIČNA ŠKOLY – snížené přízemí
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …
2A8 …
3A8 …
4A8 …

Hřebejková, Kouřilová

Mašín
Štafenová, Zrubecká
Daňková, Korábová

5A8 …Pohlová, Audyová
6A8 …“školní výlet“
7A8 …Ransdorf, Králová
8A8 …“Po ÚMZ“

1A4 … „školní výlet“
2A4 … Kašparová, Barcal
3A4 … Svatoš, Hájek
4A4 … „Po ÚMZ“

1) Uzavření stávajícího školního roku a příprava nového školního roku
2) Poděkování za zvládnutí organizace STK. ŘŠ vítá, že o této akci vznikne článek do ČBZ +
doprovodné fotografie
3) ŘŠ děkuje Ing. Kantové, která již napsala článek do ČBZ o Lichtenfelsu + připravila
vyúčtování této akce
4) Poděkování také za zvládnutí třídních výletů
5) Oznámení ze školní jídelny o změně jejich řádu jídelny – výdejní časy a omezení jídlonošů.
6) Vratky stravného - info z jídelny - Veškeré zůstatky na stravném budou vráceny všem
strávníkům. Přeplatky zašleme během července na bankovní účty. Zálohy na stravné zasílejte
během srpna , nejpozději do 25. v měsíci. (např. stravné na září do 25.8.2019)
7) Info o přijímacím řízení
Přijímací řízení do čtyřletého studia – využili jsme i 2. kolo – přihlášeno 8 – zápisových lístků
odevzdáno 7. 1x zpětvzetí ZL => skutečně zůstává 6 ZL. V tuto chvíli je 24 ZL.
Do nového roku je očekáváno, že nastoupí 27 žáků.
Přijímací řízení do osmiletého studia – přijato 32 žáků, z toho 17 tzv. autoremedurou. Na
odvolací řízení čeká dalších 17 uchazečů, pro které nemůže být jiné než negativní vyjádření. ŘŠ
odeslal jejich materiály k vyřízení zřizovateli – tj. Krajskému úřadu.
8) Volba FRJ v současné primě pro nasazení do sekundy šk. r. 2019 – 2020 – nutné znásobit
aktivitu, aby došlo co nejvíce ke konsensuálnímu rozdělení žáků do skupin cizího jazyka. ŘŠ
napsal rodičům dopis, ve kterém nastalou situaci vysvětlil.
9) Od nového šk. roku se financuje podle tzv. PH max – u nás vychází po všech výpočtech 612
hodin jako teoretické číslo. U nás se v příštím roce odučí 526 hodin. Podle krajského
normativu je přepočtený počet pedagogů u nás 26,169 , nově limit 27,129 k 30.9.2019
10) Maturitní výsledky – viz statistika ZŘ
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11) Podzimní MZ – zatím jsme je předběžně určili na Po 9.9.2019. Týkají se 4 osob z 5 předmětů.
12) Musí proběhnout repase ciferníku hodin na školní věži – vyjednán sochař p. Petr Podzemsky.
Již je známa finanční náročnost, a to 45.000,- Kč, které poskytne jako na samostatnou
neinvestiční akci Krajský úřad. Pro nás to znamená, že musíme vypracovat provozní záměr.
Akce bude mít číslo 5728 0 10407 – 2019 (UZ 040) Funkční třídění rozpočtové skladby
(§): 3221.
13) Jednání KD č. 4 věžička – v Pá 31.5.2019 proběhlo otevírání makovice školní věže. Od 9.30
hod. Objeven výtisk regionálního periodika „Naše hlasy“ které redigoval p. Jozef Miškovský.
Jiné dokumenty nalezeny nebyly.
14) Úvazkové záležitosti pro příští školní rok
Na závěr tohoto školního roku poděkujeme za dobrou práci kolegům z profesorského sboru,
kteří již v příštím školním roce u nás vyučovat nebudou.
Jde o Mgr. Chvojkovou, Bc Novotného, Bc. Kostkovou a Mgr. Janíkovou.
Nově přicházejí následující vyučující:
S kombinací MAT - FYZ – nově přijde Mgr. Zdeňka Hlavizňová – částečný úvazek
S kombinací ČJL - ZSV – nově přijde Mgr. Jaroslav Korselt – plný úvazek
S kombinací ANJ - NEJ – nově přijde Mgr. Petra Káninská – plný úvazek

– třídnictví v budoucích prvních ročnících a třídnictví nově přidělené
1A8 – Mgr. L. Ježková
1A4 - Mgr. Zd. Hlavizňová (M,F),
3A8 od Mgr. Janíkové přebere třídnictví Mgr.V. Lupínek
5A8 nadále zůstává Mgr. Sixtová
Ostatní třídnictví zůstává
15) Z odboru hejtmanky jsme dostali informaci, že nám neposkytnou vůbec žádný příspěvek na
oslavy 100 výročí založení gymnázia
16) Město Český Brod poskytne dotaci na oslavy 100. výročí ve výši 53.000,- Kč a poskytne
10.000,- Kč na Beánii Oktáva.
17) ŘŠ požádal o finanční prostředky na oslavy na OŠMS – ekonomickém oddělení – Telefonická
zpětná vazba mluví o 50.000,- Kč.
18) Proběhla „Ostrá expedice DofE – pod vedením Mgr. Perutky a Sixtové – od St 5.6.2019
19) Stagnace prací na velkém projektu mají původ v odjezdu ukrajinských dělníků na UA, aby
znovu požádali o pracovní povolení.
20) Ve 2. červnovém týdnu se práce opět pohnuly dopředu
21) Skončila montáž nových rolet do učeben a kabinetů – převzato bez závad
22) V Út 25.6.2019 od 18.00 hod. se sejde v ředitelně školy tzv. „Školská rada“
23) Českobrodské hrátky v Penzionu Anna pomoc našich studentů při zajištění naší
akce Českobrodské hrátky. Konkrétně se jedná o pomoc při doprovodech našich klientů
penzionu, většinou vozíčkářů, na jednotlivá stanoviště.Letos se Českobrodské hrátky konají
ve středu 26.6.2019 od 13.00. Uvítali by pomoc alespoň deseti studentů. Pověřeni studenti
tříd 2A4 a 6A8. Třídní zabezpečí své žáky.
24) Striktní požadavek vedení školy –
a) Zvedání židlí po ukončené výuce
b) Po skončení výuky budou v každé učebně vždy vytaženy rolety. Toto opatření je nutné
vzhledem k nebezpečí nekontrolovaného zaprášení učeben v období bourání komínů!!!
c) Nikdo nesmí neotevírat horní křídla nových oken, protože k tomu je třeba, aby dotyčný
alespoň šlápl na parapet a tím by jej poškodil
25) Chlapecké WC v 1. poschodí – příliš silný jedinec s nepříliš vysokým IQ zničil dveře k jedné
z kójí. Jiný, výtvarně nadaný jedinec, který se podepisuje sprejerským „kaligrafickým“ DUKE
poničil opravené obklady na WC ve 2. patře. Oběma nadaným jedincům slibujeme, že mohou
dokončit středoškolské vzdělání na úplně jiném gymnáziu, pokud o ně bude jiná škola stát.
26) Pozvánka na školní akademii 1. ZŠ Český Brod v českobrodské sokolovně ve Čt 13.6.2019 od
16.00 hod.
27) Určení termínu Beánie OKTÁVA – Sokol Č. Brod dodal k dispozici termíny tanečních lekcí
a prodloužených po termínu schůzky studentského parlamentu. Termín Beánie je zde
zveřejněn poprvé. Uvítací ceremoniál pro nově nastupující žáky našich prvních ročníků bude
v sobotu 16.11.2019.
28) Klasifikační porada v úterý 25.6.2019. Známky musí být zaznamenány v Bakalářích do Pá
21.6.2019
29) Vydávání vysvědčení v Pá 28.6.219

Žákovské připomínky: Studenti budoucí třídy 6A8 žádají, aby byly hodiny jejich rozvrhu
maximálně nasazovány v jejich kmenové učebně.

Zapsal: Mgr. Ivo Kocum

