Zápis z jednání páté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 10.1.2019
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, Blažková
Štafenová, Zrubecká
Kallupová , Šarochová

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

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

1) Průkazy ISIC/ITIC jsou k vyzvednutí u ŘŠ od Pá 4.1.2019. Omluva za dlouho trvající
vyřizování, které bylo zaviněno na straně vydávající organizace v průběhu vánočních
prázdnin. Poslední nemá vyzvednuty revalidační známky třída 5A8.
2) Poděkování za článek do ČBZ o školním poznávacím zájezdu do Míšně. Zpracoval Ondřej
Lesák z 3A8. Týž žák připravil video z této akce. Video je na FB profilu školy.
3) Další článek do ČBZ napsal ŘŠ a požádal o spolupráci veřejnost při obstarávání historických
tabel pro přípravu DVD na 100. výročí založení školy. Do konce školního roku 2019 ve škole
odmaturuje celkem 177 tříd. Za celou dobu historie školy se dvakrát stalo, že se dvě paralelní
třídy domluvily a vytvořily jedno tablo s větším počtem žáků. Mohli bychom tedy sesbírat 175
maturitních tabel. V některých letech si třídy vytvářely vedle tabla oficiálního i tabla kreslená.
K dnešnímu dni máme k dispozici celkem 107 tabel, z toho jsou 3 kreslená. Scházejí nám tato
tabla: Žádáme o pomoc žáky, aby poptali tabla u rodičů, prarodičů, příbuzných apod.
Tabulka bude na webu a FB školy.

4) V týdnu od Ne 13. do So 19.1.2018 je třída 5A8 + 1A4 + 2A4 na LVVZ – ve škole jsme (– 2 )
třídy Ped dozor Krč., Kall, Fle a Kub.
5) V týdnu od Pá 25. do Čt 31.1.2018 je třída 2A8 na LVVZ - ped. dozor. Kall + Krč, Vla.
6) Pedagogická rada – klasifikace prospěchu a chování za 1. pololetí 2018 – 2019 se koná v Út
22.1.2019
7) 2. den otevřených dveří je naplánován na Čt 24.1.2019 – organizační zabezpečení kopíruje 1.
DOD z listopadu 2018.
8) Vysvědčení vydáváme ve Čt 31.1.2019.
9) Harmonogram prací na oknech vzešel z organizační schůzky, která se konala v Po 7.1.2019.
Okna vyrábí firma DAFE z Jihlavy. Samotné výměny započnou v Po 28.1.2019. Z naší
strany musí v předstihu proběhnout přípravné práce = přemístit z prostoru, kde se bude
pracovat překážející nábytek, odstranit/ přesunout na bezpečné místo učební pomůcky
atd. Lavice + židličky přesunout na opačnou stranu učebny (kabinetu) a vše zakrýt PVC
protiprašnou fólií. Předem je nutné připravit komplikované přesuny např. skříně v kab.
ZMP, střižně!!!, uč.č. 25, kab. BIO na chodbě, žákovské knihovně, kab. FYZ apod. Práce
budou probíhat z mobilního lešení, které musí být možné volně přemisťovat. Kostka lešení má
šíři 75 cm a délku 2m. Firma si připraví i tzv. montážní kozy s podlážkami. Pracovní četa si

dotčené pracovní pole (podlaha, radiátory) zakryje krycí plachtou. Pak po sobě uklidí
vybouraný materiál a hrubé nečistoty do kontejneru, který přistaví na školní dvůr. Zbývající
úklid bude na našich uklízečkách. Organizačně vychází pracovní četě „na jeden zátah“ 6 až 7
oken. První den vybourání + hrubé zednické práce. Druhý den, po zavadnutí aplikovaných
zednických směsí, přeštukování + úklid. Většinou již tento 2. den začnou dělníci s hrubými
zednickými pracemi v dalším sektoru. Logicky musí následovat úklid. Ve St 30.1.2019 bude
kontrolní den, který upřesní jak bude nutné harmonogram upravit a přizpůsobit reálné
situaci. Pracovní čety budou 2 a ráno vždy v 7.00 hod. by již měly pracovat, aby se jejich
dělníci nepotkali s našimi žáky. Jejich práce bude končit (podle splnění cíle) v rozmezí 16 –
17 hod. odpoledne. Do té doby se bude na školním dvoře umisťovat zařízení staveniště
(mobilní stavební buňka, odpadní kontejner) apod. Obyvatelé domů ve slepém rameni ulice
Sokolovská budou upozorněni, že od této doby potřebujeme od 6.30 hod. do 17. 30 hod. i o
sobotách neustále volný průjezd do školního dvora, ke složišti materiálu. Pro naše žactvo musí
proběhnout náležité a hlavně prokazatelné poučení o BOZP směrované k činnostem, které
budou ve škole probíhat. Přesuny materiálu po chodbách a po schodišti. Stará okna + stavební
suť -> ven a nová okna + stavební materiál po schodišti nahoru. Okna budou transportována i
s osazenými křídly, se skly a jsou hodně hmotná. Neplést se dělníkům do cesty!
10) V Po 28.1.2019 budou najednou prováděny hrubé bourací/instalační a zednické práce v uč. č.
27 a 28.
11) V Út 29.1.2019 začištění (štuky) v učebnách č. 27 a 28 + začnou práce na celkem 7 oknech =>
kab. ZMP, Střižna, chlapecké WC a okna na chodbě před č. 27.
12) Ve St 30.1.2019 by se již mělo započít s pracemi na učebnách 25 a 24 (to je také 7 oken). Pak
by měla nastoupit okna na chodbě před č. 25 a 24 + žákovská knihovna.
13) V týdnu od 28.1.2019 je na LVVZ třída 2A8. V tomto týdnu není třeba vysílat mimo školu
žádnou jinou třídu. Pracovní čety budou pracovat i v Pá 1.2. 2019 = to jsou pololetní
prázdniny a v So 2.2.2019. Práce na 2. patře by měly být definitivně skončeny v Pá 8.2.2019.
V týdnu od 4. 2 do 8. února uvítáme, když každý den bude mimo školu právě jedna (ne více)
třída.
14) Obdobně budeme organizačně zabezpečovat práce také v dalších týdnech. Prostory, kterých se
rekonstrukce bude týkat včas oznámíme, aby mohl proběhnout transport materiálů. Tam, kde
to bude možné bychom rádi rovnou kabinet/ knihovnu/ sklad vymalovali!!! O sborovně +
kancelářích + uč.č.11 můžeme zodpovědně prohlásit, že se v nich bude pracovat již ve Čt
14.2. odpoledne (je maturitní ples), v Pá 15.2.2019 – již teď oznamujeme vyhlášení tzv.
ředitelského dne, a také v So 16.2.2019.
15) Předběžně nám vychází na kompletní výměnu oken v jednom podlaží + všechny s tím spojené
práce vždy 14 dní. V této době se bude pracovat i jednu sobotu.
16) ŘŠ jednal s KÚ, aby zjistil jak vypadá příslib financování akce školní věžička – nové pokrytí
v Cu plechu. Bylo mu sděleno, že máme dále pokračovat s jednání s firmami tak, jakoby již
byly peníze přislíbeny.
17) Přírodovědecká fakulta UK anoncuje Den otevřených dveří 2019, který proběhne v pátek a v
sobotu 18. a 19. ledna 2019. Zváni jsou všichni zájemci o studium přírodních a společenských
věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského
studia.
18) Jsou již známy výsledky soutěží BEST IN ENGLISH 2018 a BEST in Deutsch

19) V Pá 11.1.2019 vyžaduje ŘŠ součinnost s vyučujícími IVT, protože budou všechny počítače
z této učebny + všechny počítače ve škole vyčištěny stlačeným vzduchem. Nejdůležitější je
údržba serverů.
20) Od 1.1.2019 nastoupil pro výuku CHE za nemocnou pí prof. Kudrnáčovou p. Ing. Michael
Rossi, který je plně kvalifikovaný a převzal všechny hodiny CHE z úvazku.
21) Zařizování staveniště v následujících dnech (stavební buňky, složiště materiálu apod.)
22) Z minulého jednání: Připravujeme také brainstorming se studenty k organizaci i k tomu co
materiálně připravit pro důstojné oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia –
potřebujeme pomoc při shánění fotografií maturitních tabel našich tříd za celou dobu
historie školy. Budeme vydávat Almanach, a v něm chceme na DVD představit fotografie
maturitních tabel chronologicky uspořádané, aby byl vidět jejich vývoj v postupu času..
Oslavy budou probíhat v sobotu 5.10.2019.
23) Trvající úkoly:
Vyhlašujeme soutěž o logo akce (mělo by v něm být využito stávající logo školy)
Vyhlašujeme soutěž o vzor grafiky plakátu, kterým budeme upoutávat na oslavy
Vyhlašujeme soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu akce
24) Byly splněny všechny přísliby stavebních aktivit v budově školy – tj. v bytě v přízemí školy –
oprava podlahy zničené dřevomorkou a také jsou vyřešeny problémy litinových mříží, které
zakrývají podlahu odpočívadla schodiště mezi přízemím a suterénem.

25) V prostoru šatny před tělocvičnou byla provedena montáž prvního nového okna. Celek
posoudili památkáři v Pá 14.12.2018 a bylo komisionálně rozhodnuto o schválení výroby
dalších oken v budově.

U všech nových oken bude zachován stejný poměr spodní a horní části
okna jako u okna původního.
26) Ve spolupráci s firmou BAKALÁŘI vyjednat, aby byly pro každého v každé aplikaci vidět
např. pořádková služba a ohlášené písemky! (Připomenuta pravidla OZ a PZ).

Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

