Zápis z jednání páté schůzky studentského parlamentu středa 05.02.2020
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.27 – 2. patro
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …
2A8 …
3A8 …
4A8 …

Svítok, Hauser
Kouřilová, Čápová
Blažková, Picek
Štafenová, Zrubecká

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

1A4 … Škarohlídová, Mrázek
2A4 … ----3A4 … Kašparová,
4A4 … Rúžičková

1) Předsednictví zkušebních komisí pro profilovou část maturitní zkoušky – výměny
s G.Brandýs nad Labem a s G. Čelákovice. Gymnázium Brandýs maturuje jako my od
18. do 21.5.2020 a G. Čelákovice maturuje v termínu od 25. do 29. května 2020.
2) Konec stavební části projektu OPŽP – na základě schváleného druhého dodatku SOD
s BFK Service a.s. stanovila Rada kraje nový termín, a to 14.2.2020. Mění se i cena
díla, protože byly opět započteny více práce a odečteny méně práce. První ZL navýšil
cenu o více než 2,5 mil. Kč. Obdobná je situace ZL č.2
3) Zprovozněn suterén – dodržovat dozory - všichni vyučující dle rozpisu. Žactvo přezouvání, zanechávání svrchního oděvu v šatnové skříňce a uzamykání skříněk. –
kontroly třídních učitelů. Mnozí nezaregistrovali.
4) Změna ceny nájmu ve sportovní hale pro kalendářní rok 2020. – Obrovský nárůst
z 63.800,- Kč/ měsíc na 82.220,- Kč/ měsíc. Každý měsíc by nás to vedlo do finanční
ztráty. ŘŠ zatím nepodepsal smlouvu, ale služeb TJ. Slavoj využívat musíme. Schůze
k ceně nájmu za výukovou hodinu ve sportovní hale, kterou nasadila TJ. Slavoj jako 802,- Kč/
hod. Na krajském úřadu udělali srovnání jaké nájmy platí za hodiny TEV ostatní krajské
školy. Slavoj se svou cenou 802,- Kč/ hod. vede v celém kraji. V dalším přiblížení je cena
783,- Kč/h. Další jednání bude 10.2.2020.

5) Formulář na školním webu k volbě priorit kam směřovat peníze SPG – budou
doplněny některé z častěji se opakujících, dopisovaných námětů. (např. SPG by
pořídilo a hradilo rychlejší internetové připojení, např. pořízení zatemnění do
vybraných učeben, protože z projektu OPŽP nám dodali stínící techniku.
6) SFŽP vykoná komplexní kontrolu a ověření podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
115D316010846, včetně jeho případných dodatků. Kontrolované období je od 29.9.2017 do
5.12.2019 (ŽoP č. 1 – 2). Přítomnost – 3 kontroloři z SFŽP + 2 zástupci z RDKSC Praha.
7) Za prof. Kudrnáčovou opět nastoupí na výuku CHE v krizového režimu p. Ondřej Stoklasa,
který již prof. Kudrnáčovou zastupoval v prosinci.

8) ČŠI u nás – prováděla inspekční šetření ve dnech 28. a 29. ledna 2020 za účelem
získání a analyzování informací o podpoře rozvoje, dosažené úrovně a výsledků
vzdělávání ve čtenářské gramotnosti.

9) Filmová noc již proběhla ve středu 29. ledna 2020 v 17:00 až 23:59 - děkujeme

organizátorům
10) Děkujeme také pomocníkům při 2. dni otevřených dveří - - čtvrtek 23.1.2020
11) Škola požádala zřizovatele o přípěvek na zahraniční zájezdy a také se zapojila do
výzvy zřizovatele k podání žádosti o příspěvek na plnění preventivního programu
školy pro rok 2020 atd.
12) Již známe JZS pro PP a DT jarního termínu MZ 2020

13) Ve středu 22.1.2020 – v průběhu 1. hodiny navštívil ředitel nové PO města Český
Brod třídy vyššího gymnázia s nabídkou nově vzniklé příspěvkové organizace města
Český Brod, která sloučila od 1.1.2020 KD Svět, městskou knihovnu a MKIC. Proto
třídní obdrželi na nástěnky ve svých třídách propagační provedení programu KD Svět.
Nabízejí i programy na vyžádání (na míru) Bude možné se domluvit i o spolupráci
s městskou knihovnou, která zatím připravuje programy jenom pro MŠ a nižší stupně
ZŠ. Ředitelem této PO je p. Mgr. Petr Steklý – GSM: 608 123 013 Nabídl fintu jak
získat laciněji vstupenku na představení Nežerte Clinta Eastwooda“, které v pátek
7.2.2020 v KD od 19.30 hod. předvede Divadlo Škvor.
14) Škola byla vybavena defibrilátorem – zatím bez bližší specifikace. Budou nás
kontaktovat ze Střediska ZS StČ kraje v Kladně, aby zajistili proškolení pedagogů,
správních zaměstnanců i žáků. Zařízení bude následně umístěno na přístupné místo,
aby mohlo posloužit dobrému účelu.
15) První návrh zkušebních komisí pro jarní termín MZ je již hotov a čeká na projednání
v předmětových komisích=> připomínky od PK

16) Předsednictví u ÚMZ – návrhy odešleme participující škole i na KÚ
Kadeřábek
V termínu od 25. do 29.5.2020
Gymnázium Čelákovice
Kantová
V termínu od 18. do 21.5.2020
Gymnázium Brandýs n/L
17) Tadeáš Svítok (6A8) – významné umístění v soutěži Best in English v rámci ČR – 9. příčka
v ČR!!! Obdržíl od organizátorů soutěže certifikát a cenu, kterou mu předají osobně u nás ve škole v
rámci předávacího ceremoniálu v pondělí 24. února ve 12.30 hod.
18) Výsledky DEO Výsledková listina okresního kola
konané dne 15. ledna 2020 v DDM Kolín
pořadí

jméno

škola
Gymnázium Český Brod

1.

Ondřej Lesák

body
71

2. ZŠ, Kmochova 943, Kolín 2
2.

70
Gymnázium Kolín

3.
…

……

9.

Marek Mokroluský

70
….

………
Gymnázium Český Brod

63
Gymnázium Český Brod

10.

Adam Brožek

63

Soupis postupujících do KK DEO
Ondřej

Lesák

Kolín

Gymnázium Český Brod
2. ZŠ Kolín
Gymnázium Kolín

Ve vyšší kategorii DěO postupují do krajského kola
Gymnázium Kolín
Kolín

Adam

Cinka

Gymnázium Český Brod
Gymnázium Kolín

Linda

Kynychová

Gymnázium Český Brod

19) Výsledky OČJ – okresní kolo
3. Adéla BIELAKOVÁ
Gymnázium Český Brod
5. Aleš ČABAN
Gymnázium Český Brod

19
19

16
13

35
32

20) Je těsně před dokončením stavby – dodavatel prací dohání činnosti, které již měly být
dávno hotovy. Dále uvedené činnosti vyvolají určitá omezení.
!!! Budou opravovat výmalbu v učebnách, kabinetech a na WC 2. patra, kde došlo
k jejímu poškození zatečením!!!
!!!! Na všech WC budou opravovat (teprve vytvářet) začistění pod novými parapety,
mnohde scházejí a nebo jsou narušeny obklady
!!!!! Oprava nátěrů pod parapety vyměněných oken na chodbách – nátěr hmotou
„Aligátor“
21) Dnes byly přepravní firmou zavezeny objednané a zaplacené židle pro učebnu č. 11.
Omylem poslali židle vybavené kluzáky, i když jsme objednali provedení
s pojezdovými kolečky. Obchodní zástupce firmy Santal vše opraví na jejich náklady
v příštím týdnu!
22) Nalezli jsme termín pro využití nabídky KDF MFF UK, abychom zařadili jejich
produkci ukázkových pokusů v rámci „Fyzika všemi smysly“. Produkce bude v Pá
20.3.2020, proběhne toho dne dvakrát a zúčastní se žáci předposledních ročníků +
zájemci ze tříd věkové roviny 2A4.
23) Pro DofE máme nově na www.gcbrod.cz vytvořený speciální odkaz, abychom splnili
podepsanou dohodu o spolupráci. URL odkazu:
http://www.gcbrod.cz/index.php?stranka=projekt%20dofe
24) Přijímací řízení pro školní rok 2020 – 2021 – příprava – všechny dokumenty jsou na
školním webu. Přihlášky ke studiu do Po 2.3.2020

25) Maturitní ples je naplánová na Čt 5.3.2020. V Pá 6.3.2020 bude s největší
pravděpodobností stanoven tzv. „sanitární den“ => ředitelský den
26) Žákovské připomínky – Kdy bude opět v provozu BUFET v suterénu? ŘŠ projedná
otevření v co nejkratší době. Stavební práce zasáhly v suterénu i tento prostor a ještě
chvíli bude třeba prostor sanovat.

Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

