Zápis z jednání druhé schůzky studentského parlamentu čtvrtek 4.10.2018
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna TĚLOCVIČNA ŠKOLY – snížené přízemí
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 … Hřebejková, Kouřilová
2A8 … Mašín, Blažková
3A8 … Štafenová, Zrubecká

4A8 … Kallupová

5A8 …Pohlová, Audyová
6A8 …Štafenová
7A8 …Ransdorf, Králová
8A8 …

1A4 … Lasík, Mejzlíková
2A4 … Kašparová, Barcal
3A4 … Hájek, Svatoš
4A4 … Bossanyi, Jarišová

1) Bude nutné najít v souvislosti se zaneprázdněním ŘŠ, který je vždy v Pá vázán na
kontrolních dnech stavby a v souvislosti s novým rozvrhem, jiný termín pro schůze
studentského parlamentu!
2) Nedostatky v povědomí žákovské a rodičovské veřejnosti o tom jak se provádí
omlouvání žáků. Úkol pro třídní na třídnické hodiny i pro třídní schůzky – znovu
připomenout pravidla. O psaní omluvenek do systému KOMENS v Bakalářích
nemáme nikde žádnou zmínku!!! Systém přebírání a vůbec akceptování omluvenek na
„kusu papíru“ nesmí fungovat!!!
3) Zájezd Irsko – Zap, Kud, Jon – odjezd v Pá 5.10.2018 v 05.45 hod. otevřena škola –
návrat 13.10.2018. Všechny smlouvy s CK a pojišťovnou ŘŠ překontroloval a
podepsal.
4) Připomínky k plánu práce – jeho zatím doplněná verze je publikována na webu
http://www.gcbrod.cz/soubory/2018/63_planprace18_19_v0.pdf
5) V úterý 2.10.2018 byla zahájena topná sezóna. První problém –úmyslné poškození
topného systému v učebně č.21 (zlikvidovaný odvzdušňovací ventil). Nepřetěžovat
konstrukce, nemanipulovat s termostatickými ventily, protože jejich úmyslné uzavření
ostatním snižuje komfort správně temperovaného prostoru. To není chyba školy, ale
projev zlé vůle za strany žactva.
6) Odesláno 41 + 23 žádostí o nové průkazy ISIC. Až zásilka od distributora přijde,
dojde k vydání průkazu proti finanční částce za celou třídu od třídních. Pozdní dodání
podkladů. Špatná fotografie žáka zapříčinila, že bylo nutné udělat znovu celý proces
zadávání 
7) Změny v rozvrhu vyvolané situací ve školní jídelně. Museli jsme je udělat na základě
požadavku ředitelství ZŠ, která spravuje šk. kuchyň i jídelnu. Překročení kapacity atd.
Obecně musí dojít k urychlenému řešení pro výdej stravy pro gymnázium. Ve
spolupráci s městem Český Brod je připraven projekt na úpravu objektu bývalé
nemocnice, kde bude pro nás výdejna. Podle zatímních informací ještě není vyřešen
rekonstrukce kuchyně v areálu českobrodské nemocnice. ŘŠ byl na jaře 2018 na
jednání s premiérem vlády ČR – Ing. Babišem.
8) Stav projektu oprava havarijního stavu střechy školní vily – akce je dokončena. Ve St.
3.10.2018 odstranila firma Andaf Tier poslední vady a nedodělky.
9) Stav projektu OPŽP – k předání staveniště došlo oficiálně 14.9.2018. Vždy v Pá se
scházejí pověření pracovníci na tzv. kontrolní dny (KD). Aktuálně se řeší
administrativní problémy, které vznikly dlouhým časovým intervalem od výběrového
řízení do převzetí stanoviště. Vítězná firma BFK service a.s. má na realizaci stavby 17
měsíců (68 týdnů) od dne převzetí staveniště. Konečná možnost využití dotace končí
v říjnu 2019, ale firma smí stavět až do ledna 2020. ŘŠ vede jednání s poskytovatelem
dotace a RDK o uvedení termínů v soulad. Jsou již dokončena jednání o typu oken,
jejich návrh je schválen jako vhodný projekční kanceláří a podle posledních informací
se vším souhlasí i památkáři. Tento pátek (5.10.2018) by měla být okna schválena na
KD a zadána jejich výroba. Odhad času výroby 2 měsíce? Průběžně se ve škole
pohybují pracovníci, kteří zkoumají, následně pak fyzicky realizují např. sondy pro
stanovení degradace omítek v suterénu a určení vhodného chemického složení sanační
malty.

10) ŘŠ jednal se zřizovatelem o svém novém finančním požadavku na totální renovaci
školní věže = oplechování v mědi. Z kraje příznivá odezva. Zjišťujeme finanční
náročnost akce a také stanovisko památkářů. Na základě telefonátu s NPÚ se zdá, že
bychom mohli dostat souhlasné stanovisko. ☺
11) Oslavy 100 let založení ČSR v Českém Brodě proběhnou od 20. do 25. října. Od nás
se očekává návštěvu našich tříd v sokolovně v tomto termínu, kde žáci a studenti
budou moci shlédnout výstavy k tomuto výročí v sokolovně instalované a lze se
domluvit i na nějakém promítání či přednášce. Jednotlivé dny byly přiděleny
jednotlivým školám ve městě
středa
24.10.
8 – 14
gymnázium
čtvrtek
25.10.
8 – 14
všichni, kdo se nevešli v určený den
Doba 8 – 14 je vyhrazena pouze školám. Lze ji protáhnout i do pozdějšího odpoledne, jen
je třeba počítat s tím, že od 15 hodin zde již může být někdo z ulice – od 15 do 18 hodin bude
sokolovna zpřístupněna veřejnosti.
Do sokolovny vyšleme všechny třídy školy. Organizačně zabezpečit, aby to nebylo živelné

12) Oslavy 100. výročí založení ČSR u nás ve škole v tělocvičně i pro širokou
českobrodskou veřejnost – čtvrtek 25.10.2018 od 17.00 hod. Filmová noc
s názvem „OSMIČKY“ – podrobnosti budou na připravovaném plakátu. Pozváni
hosté – např. Dr. Žák, Martin Herman z CTY On-line atd.

13) Úspěchy našich žáků Picek (2A8) a Zajícová (4A8), kteří úspěšně absolvovali studium
u CTM (Center For Talented Minds) – viz www.ctm-academy.org a www.ctmacademy.cz Je to ve spolupráci s Hopkins University v USA. Certifikáty pro naše žáky
NG Kristýnu Zajícovou (4A8) a Samuela Picka (2A8), kteří v loňském šk. roce
úspěšně prošli jejich kurzy a tzv. AP zkouškami

14)
15) Třídní schůzky v úterý 6. listopadu 2018 v 17.00 hod.
16) Beánie Septima – sobota 17.11.2018
17) Andělské zvonění 24.11.2018
18) Objednána akce s KDF MFF UK Fyzika všemi smysly na pátek 14.12.2018 pro
studenty v rovině 2. a 3. ročníku čtyřletého studia – výběr.
19) Sedmácko-třeťácká zábava 14. prosinec 2018 v Poříčanech
Žákovské dotazy:
a) Dostupnost Kodexu pedagoga Gymnázia Český Brod – odpověď – tento
dokument existuje. Je to soubor nadstavbových požadavků a pravidel, kterými
určuje své požadavky na své pedagogy ředitel školy. Jiný ředitel si může
stanovit jiná pravidla. Jsou to požadavky a pravidla, která jsou ještě přísnější
než obecně platné zákony. Proto je rozhodnutím ŘŠ tento dokument
neveřejný. Je přístupný všem pedagogům školy a všichni s jeho obsahem byli
seznámeni. Nahlédnout do našeho kodexu může také zřizovatel a kontrolní
orgány, např. ČŠI. Kodex prošel jednáním školské rady v roce 2012. Přitom
školské radě nepřísluší schvalování tohoto dokumentu. Proto jej pouze vzala
na vědomí. Pouze ŘŠ má právo v jednotlivých případech hodnotit
pedagogy podle tohoto kodexu. Nikomu jinému takové hodnocení
nepřísluší. Neveřejnost tohoto dokumentu proto nemá nic společného
s transparentností/ netransparentností procesů ve škole!
b) Ne všude radiátory topení po začátku topné sezóny hřejí. – Odpověď je
obsažena již v bodu ad 5). Na vině bývá většinou zlovůle žactva. Vypnout
odpoledne ve učebně všechny radiátory, aby byla ráno učebna nevytopená
patří k oblíbeným „vtipům“.
c) Je nutné provést justaci dataprojektorů v učebnách. Bude napraveno.
Dataprojektory byly před prázdninami sejmuty, aby mohly ve škole
proběhnout stavební aktivity. Není chybou školy, že marně uplynula doba
očekávané plné stavební sezóny, a že stavební aktivity mohly začít až po
podpisu smlouvy o dílo (3.9.2018) a předání/převzetí staveniště (14.9.2018).
Zatím je zpětné pověšení dataprojektorů provizorní.
d) V učebně č.21 nefunguje systém žaluzií – pokud jde o opravitelnou závadu,
pak vše bude rychle napraveno. Pokud by náprava vyžadovala investici, pak je
to vzhledem k očekávaným bouracím pracem u oken zcela zbytečná investice.
Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

