Zápis z jednání třetí schůzky studentského parlamentu čtvrtek 21.11.2019
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.1 – přízemí
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …
2A8 …
3A8 …
4A8 …

Hlaváč, Hauser
Kouřilová, Hřebejková
Blažková,
Štafenová, Zrubecká

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

1A4 … Příhodová, Mrázek
2A4 … Mejzlíková, Lasík
3A4 … Kašparová,
4A4 … -------

1) Poděkování za zvládnutí Beánie Oktáva pro pí prof.
Kallupovou a její tým. Poděkování také třídním nových
prvních ročníků – prof. Hlavizňové a prof. Ježkové.
Poděkování patří rodičům z SPG za vytvoření perfektního
týlového zázemí. Velice dobře a za velice rozumnou cenu
zahrála kapela bratrů Jirsíkových – Syntéza z Českého Brodu
2) Zveřejněna Výroční zpráva za školní rok 2018 – 2019
3) HV SPG od 16.00 hod. Jednání s HV SPG o možnosti
uhradit některé z našich zájmových komodit – na jednání třídních schůzek rodiče
navrhli využití dotazníkového šetření k tomu o co by byl mezi žactvem zájem. Mezi
naše zájmové komodity patří např. židle do uč. č. 11, systém SGHK - = systém
generálního hlavního klíče v souvislosti s novými dveřmi v plášti budovy (dlouhé
zámkové vložky FAB …11 cm), klimatizace do učebny č. 11.
Na FB školy bude k dispozici formulář, ve kterém se bude možné vyjádřit jak
k potřebě komodit navržených školou a také navrhnout své vlastní priority, do
kterých by SPG mohlo finanční prostředky směrovat. Prosíme o spolupráci!
4) Postup stavebních prací na budově v rámci OPŽP. Aktuálně finišují práce na
vertikálních izolacích budovy našeho gymnázia – v Po 11.11.2019 byl přerušen hlavní
přívod vody do budovy školy. Havarijní stav byl operativně vyřešen ve spolupráci
s havarijní službou 1.SČV. Voda napustila 2. suterénní prostor naší kotelny. Větší
škody nevznikly. Problémy s vysycháním. Průběžně řešíme i další havárie
v souvislosti s porušenou kanalizací, přetrženými kabely apod.
5) Ve St 13.11.2019 byla vylita betonem
podlahová deska v půdním prostoru a tím
vznikl základ budoucího prostoru učebního a
kabinetového zázemí školy. ŘŠ připraví na
FB školy fotoalbum, aby veřejnost mohla
vidět aktuální postup stavebních prací.

6) Suterén
– zatím
není možné zprovoznit – práce probíhají pomalu,
jsou nutné procesy zrání.
7) Vedení školy již vyhlásilo a vyhodnotilo VZMR
na výmalbu školy – tedy i suterénu, učeben
přízemí a 1. patra a také všech chodeb (i 2. patro),
která by měla proběhnout ještě do konce
kalendářního roku 2019. Maximální cena zakázky
je 250.000,- Kč. Žactvu ve spolupráci s třídními
učiteli a pí prof. Ježkovou umožníme, aby měli vliv na barevné tónování stěn učeben.

8) Poděkování prof. Volvovičovi a žákům 6A8 za uspořádanou projekci a besedu ve Čt
7.11.2019 z cyklu „Příběhy bezpráví“ s hostem p. Dr. Václavem Žákem
9) V souvislosti s výročím 30 let „SAMETOVÉ REVOLUCE“ pořádala českobrodská
skautská střediska ve spolupráci s městem Český Brod vzpomínkový večer na události
let 1988 - 1989.Konalo se VE ČTVRTEK 14. LISTOPADU od 19 hodin v KD Svět.
Škoda, že se akce nikdo ze současných žáků školy nezúčastnil.
10) Třídní nově nastupujících žáků pro školní rok 2019 – 2020 obdrželi v minulém týdnu
formuláře „Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů žáka“. Urychleně
vyplnit a předat k archivaci ŘŠ.
11) Testování ČŠI proběhlo 18. a 19.11.2019 a týkalo se čtenářské gramotnosti. Testováni
byli žáci tříd 5A8 a 1A4. Výsledky ČŠI sdělí až po dlouhé době. Z pohledu žáků se
jednalo o dlouhé (2 hodiny) a unavující vysedávání u počítače.
12) Příprava prvního DOD - Čt 28.11.2019 od 16.30 hod. – info od ZŘ
Informativní schůzka zájemců – přízemí čtyřleté studium č. 4 a osmileté č. 2 Obdobně
jako v jiných letech bude akce doprovázena i dalšími aktivitami v učebnách školy – např.
Učebna č. 11 – počítače + internet Rhm , Výtvarná dílna – učebna č. 16 + Jež, Hra na
hudební nástroje + zpěv – učebna č. 27 Kaš, Poznávání rostlin – učebna č. 21 – Kad
Žákovské projekty – učebna č. 22, Fyzikální show – učebna č. 23 – Benák,
Projekce filmů z produkce kroužku mediální tvorby – učebna č. 25 Doh
13) Využíváme nabídku ČZU Praha na prezentaci možností studia na České zemědělské
univerzitě v Praze. Prezentace zabere 1 vyučovací hodinu a je určena pro poslední
ročníky. Z univerzity dorazí zástupci 3 největších fakult (Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta technická a Fakulta provozně
ekonomická), tak i studenti. Během přednášky mluví mimo jiné o propojení studia v
rámci fakult, možnosti studia v zahraničního, rozjezdu podnikání v podnikatelském
inkubátoru či dodělání si pedagogického minima, a podobně.
Prezentace u nás ve St 4.12.2019 od 7.45 hod
14) Předmětové komisi Cizích jazyků (prof. Kallupová) byly předány nové informace o
změnách v soutěžích v cizích jazycích (rušení kategorií)
15) Příprava vánočního koncertu – plánováno do KD Svět ve Čt 12.12.2019
16) Třeťácká zábava by měla proběhnout v pátek 20.12.2019 – v Klučově
17) Škola se zúčastní mezinárodní jazykové soutěže Best in English, ve které jsme vždy
v minulých letech dosahovali mimořádných úspěchů
18) Revalidace průkazů ISIC / ITIC – seznamy držitelů průkazů ŘŠ již předal třídním
učitelům. Objednávky se musí vrátit k ŘŠ co nejdříve. Úplná uzávěrka je 3. prosince.
Pokud dojde ke zpoždění, pak budou průkazy až po Novém roce!!! Vysvětlena byla i
strategie objednávání průkazů ISIC pro maturitní ročníky pro dobu po odchodu
z gymnázia. Náš průkaz s našim logem jim bude platit až do konce kalendářního roku
2020!
19) Hledáme vyučujícího pro výuku CHE jako zástup za nemocnou pí prof. Kudrnáčovou.

Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

