Zápis z jednání první schůzky studentského parlamentu

Středa 5.9.2012

Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) Změna ve vedení školy – registrace změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Prchal, Kamenčáková

5A8 ……Kamenčáková, Kliková

1A4 ……Hájek, Poupová

2A8 …Jandová, Jelínek

6A8 ……Stárková,Líbal

2A4 ………………………………….

3A8 …Hrubešová, Reitzová

7A8 ……Kratochvílová, Junková 3A4 ……Paradýs, Hořínek

4A8 …Ransdorf, Pokorný..

8A8 ……Hovorková, Sahulková

4A4 ……Švrčula, Jansta….

2) Organizace a zabezpečení školního roku 2012 – 2013 – přidělení úvazků – p. ředitel
Libovický, zpracování úvazků do nového rozvrhu – v režii nového vedení
3) Do rozvrhu budou doplněny nepovinné předměty a tzv. kroužky – z aktivity rodičů bylo na
začátku července jednáno o způsobu finančního krytí těchto mimoškolních aktivit. SPG
(Společnost Přátel Gymnázia) přišla s návrhem na změnu způsobu financování, protože
dosavadní způsob finančního krytí těchto aktivit byl neefektivní. Z vybraných příspěvků byly
hrazeny aktivity pedagogů se žáky a v podstatě větší část vybraného příspěvku byla
spotřebována tímto směrem.
Podle nového návrhu by si každý žák za svůj kroužek hradil náklady sám přímo na účet
pedagoga, který kroužek vede. Návrh SPG je úhrada 1200,-Kč/1kroužek/1žák/1pololetí.
V přepočtu jsou to při dvouhodinovém kroužku týdně náklady 36,40Kč/hod./1žák. Ředitelství
školy čeká na konečnou odpověď SPG, která bude vyjádřením vůle většiny rodičů a ne jenom
návrhem skupiny rodičů. Podle posledních zpráv by byl snížen roční příspěvek SPG na úměrně
nižší částku.
4) Připomenutí tzv. Kalendária pro školní rok 2012 – 2013, které je na webu školy a zahrnuje
údaje o všech důležitých aktivitách školy i o dnech státních svátků a prázdnin.
5) Nejblíže je volný, prodloužený víkend o Pá 28.9.2012.
6) Podzimní prázdniny Čt 25. A Pá 26.10.2012 a pak až Vánoční prázdniny od So 22.12 2012 do
St 2.1.2013.
7) Pololetní prázdniny v Pá 1.2.2013 a Jarní prázdniny 4. – 8.3.2013.
8) Vyhodnocení Adaptačního kurzu 1. ročníků v Jindřichově
9) V prvním vyučovacím týdnu – PP a DT společné části MZ – na tzv. spádové škole = OA Kolín.
Naše děti píší DT a PP z ČJL v Po 3.9.2012 a DT z MAT ve St 5.9.2012.
10) CERMAT poskytne výsledky 10.9.2012
11) 11.9.2012 budou u nás ústní zkoušky společné a profilové části MZ - detailní rozpis bude
hotov do konce týdne. 11.9.2012 proběhne i humanitární sbírka „V září světlušky září“,
kterou zabezpečují 3 dvojice studentů ze třídy 3A4
12) 18.září odpoledne bude zasedat HV SPG, který projedná záležitosti dle bodu 3 a od 18.00 hod.
bude jednat školská rada, která má za úkol schválit nové dokumenty, které pro tento šk. Rok
připravil v průběhu prázdnin nový ředitel, a kterými se bude chod školy řídit.

13) Již v průběhu září – podpůrné aktivity, které bude pro „Setkání absolventů“ od studentů
potřebovat a hlavně organizovat pí prof. Zimová + další členové organizačního výboru.
Setkání se uskuteční v So 6.10.2012 a předpokládáme účast všech studentů školy na místě
samém jako účinkujících, průvodců (hostesek atd.).Podrobnosti setkání jsou na
www.gcbrod.cz a na školním facebooku. 25.9.2012 bude uzávěrka příspěvků do sborníku,
který bude při příležitosti setkání vydán.
14) Výhledově připravujeme jako novinku slavnostní uvítací ceremoniál pro nové studenty
prvních ročníků ve slavnostním prostředí českobrodské sokolovny „Béanie prima.“ O program
se postarají studenti posledních ročníků a mělo by to být nefalšované studentské veselí. Po
dnešním rozhovoru jsem vzpomínal na název a náplň uvodního rituálu, kterým nás moje
mateřská fakulta uváděla mezi opravdové studenty.
Poznámka Akce se jmenovala BEÁNIA a k ní se tehdy přidávalo latinským slůvkem pořadí této
akce. (Pro můj ročník Beánia kvinta)
Dodnes se tyto akce na fakultě pořádají a jak se dá z webu zjistit, dělají to i některé gymply.
Na stránkách http://spolek.matfyzak.cz/beanie/ se dočtete , že ... Beánie
„[Student] se tím stával plnoprávným členem akademické obce. Ale to nejhorší to teprve
čekalo. Jako – učení? Kdyby jenom učení. Beánie. Uchazeč byl přijímán na fakultu veřejně
svými budoucími kolegy takzvanou zkouškou trpělivosti. Říkalo se jí rovněž ‚depozice‘. Byl to
zvyk. Ustálený rituál. Odkud se vzalo to slovo – beánie? Z latiny? Zní jakoby latinsky, beánie,
ale pravděpodobně je to slovo českého původu. Vychází se z jeho zvukové podoby: bé, bé.
Ano, bečení jako symbol žákovského nevědění.“ ... konec citátu.
Další odkaz z této stránky vede na známé knížky 134. Toulky českou minulostí (podle knih
Petra Hory-Horejše nahrál Český rozhlas)
Po rozkliknutí se dostanete na http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/110564 a
v obsáhlém textu je toho o beánii jako rituálu i středověkém školství napsáno více než hodně.
Na název BEÁNIE nikdo licenci nebo autorská práva nemá. U nás by tak mohla proběhnout
"Beánia prima". :-)
15) Další schůze studentského parlamentu vždy v první středu kalendářního měsíce. Svolává
ředitelství školy
16) Připomínky studentů
Studentský summit je a bude školní akcí se zvláštním režimem omlouvání nepřítomnosti

