Zápis z jednání druhé schůzky studentského parlamentu

Středa 3.10.2012

Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1A8 …Nováková, Kamenčáková

5A8 ……Půžová, Herzogová

1A4 ……Hájek, Poupová

2A8 …Benák, Jelínek

6A8 ……Stárková,Líbal

2A4 ……Feldeková, Duchanová

3A8 …Gramanová, Tejček

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

4A8 ………………....

8A8 ……Hovorková, Sahulková

4A4 ……………………………

1) 18. září jednání Rady školy a HV SPG – schváleny nové dokumenty školy – tj. Školní řád a
pravidla pro hodnocení a klasifikaci studentů. Vše vyvěšeno v paspartách před učebnou č. 15.
a publikováno na webu školy v sekci „Důležité dokumenty“
2) Informace z jednání o rozpočtu HV SPG z Út 25.9.2012 – domluven způsob financování
nepovinných předmětů a kroužků tak, aby nebyl HV SPG rozpočtově v (-). Vybírána bude
standardní částka 700,-Kč jako příspěvek na žáka/rok. Škola nabídne soupis nepovinných
předmětů a kroužků a zjistíme základní obsazenost. Podle klíče, který HV SPG určí bude
s největší pravděpodobností vybírána částka 600,-Kč od studenta, který bude na kroužky
docházet.
3) Připomínka od koordinárky EVVO – pí RNDr.Hájkové CSc. – provádíme důsledný sběr
použitých baterií a akumulátorů. (Ne autobaterie a zálohy z UPS) – osobně předávat pí prof.
Hájkové!!!
4) Z učeben byly odstraněny velké černé koše, které spíš bránily než napomáhaly třídění
odpadu. Sešlapávat PET láhve před uložením do žlutě zabarvených kontejnerů!!!
5) 17. října – humanitární akce „Bílá pastelka“ – 7A8 – Volvovič – 3 dvojice studentů
6) Pá 12.10. a So 13.10 – ve škole volby – od oběda mimo provoz učebny č. 1 a 2 v přízemí
7) Po 15.10.2012 Burza škol v Kolíně – Krč. + Rab
8) 19.10.2012 Vyhlášení ředitele k nabídce předmětů do profilové části MZ. Poznámky ke
konání nové maturitní zkoušky
9) Podzimní prázdniny Čt 25. a Pá 26.10.2012
10) Pá pořádají českobrodská občanská sdružení tzv. „Dýňovou slavnost“ – očekávají aktivní
spoluúčast našich studentů
11) Změna termínu akce Béanie prima ze soboty 20.října na sobotu 3. Listopadu t.r. Pro
zabezpečující maturitní ročníky vyjednán příspěvek od HV SPG.

12) Út 6.listopadu – od 14.00 hod. pedagogická rada k uzavření hodnocení 1. čtvrtletí šk. roku.
Odpoledne od 16.30 hod. HV SPG – schvalování rozpočtu, 17.00 hod. tř. schůzky SPG, 18.00
hod. Rada školy
13) Organizační zabezpečení akce „Setkání absolventů“ – tato sobota 6.10.2012.
Elektronicky potvrzena účast řádově 400 účastníků, spousta zájemců se akce zúčastní i bez
přihlášení. Můžeme kalkulovat s cca 500 účastníky. Podrobnosti – pí prof. Zimová
Rozdělení zodpovědností, přidělení rolí mezi kantory i žáky.

