3. schůzka studentského parlamentu Gymnázia Český Brod 7.11.2012
Přítomni zástupci všech tříd podle úvodní registrace
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) Informace o akcích od zahájení školního roku
a) Setkání absolventů 6. října 2012 – akce s účastí řádově více než 400 osob –
ekonomické vyhodnocení – zisková akce
b) Dýňová slavnost ve spolupráci gymnázia a OS Magnáta – ve škole organizovaný
workshop – Dlabání dýní ve ČT 1.11.2012 odpoledne. Následně výstava dýní a
společenská akce na zahradě škole v pátek 2.11.2012 večer. Velice dobré hodnocení
jak od účastníků tak i organizátorů
c) Beánie Prima – první akce toho druhu – ve spolupráci ředitelství x SPG proběhl
uvítací ceremoniál pro nové studenty z prvních ročníků (prima i 1A4). vyhodnocení –
vybráno 15540,-Kč, Kapela 5000,-Kč, Sál 7000,-Kč = dohromady výdaje 12000,-Kč.
Další zisk z prodeje občerstvení, další vydání – příspěvek pro maturanty na jejich
finální aktivity. Byly problémy s nedůvěrou k akci, cena vstupného 150,-Kč se zdála
studentům vysoká. Konkurence pro třeťačkou zábavu. Poučení pro příští rok –
rodičovské vstupné 150,-, žákovské „poloviční“. Obrovský úspěch. Hodnocení
v superlativech. Příští rok bude Beánie Sekunda. Nápady na organizování hudebních
setkání studentů Jam Session na závěr akce byla velice pěkná. Ve škole jsou dobří
hudebníci. Akce byla pojata jako interní, bez velké popularizace na veřejnosti, aby
byla zachována úroveň akce. Osvědčilo se. – ekonomicky vyrovnané příjmy i výdaje
Poděkování maturantům a pětici pomáhajících studentů.
2) Připomínka – ve středu 24.10.2012 odpoledne jsme zrušili výuku, aby mohly proběhnout
stavební práce, které konečně napravily životu nebezpečný stav podesty schodiště, která se
propadla, a kde o výškový rozdíl mezi podestou a schodišťovým stupněm bylo možno
zakopnout a spadnout do hloubky schodiště.
3) Bakaláři na webu – v úterý při tř. sch. jsme vydali Loginy a hesla pro přístupy rodičů do
školní databáze známek i osobních údajů. Výdej výhradně do vlastních rukou. Žáci budou
mít své přihlašovací údaje rovněž, ale s menšími právy. Pozor na komunikační systém
KOMENS, kterým lze, podobně jako datovou schránkou komunikovat v libovolných
kombinacích, např. psát oběžník pro rodiče z mé třídy, napsat omluvenku třídnímu, napsat
vyučujícímu konkrétního předmětu atd. Co všechno se zobrazí závisí na nastaveních, která si
udělá každý z uživatelů.
4) Další akce – 24.11.2012 – Andělské zvonění, které se bude konat 24/11
Jako protislužba bude poskytnut SPG sponzorský dar ve výši 8000,- Kč . Podle info bude na této
akci působit i naše dílna a bude v Ne 2.12.2012 i Pochod světýlek, na kterém budeme
participovat.
5) Výroční zpráva školy a Koncepční záměr školy do r.2015 jsou na webu
6) Situace kolem obědů po tom co dostalo gymnázium výpověď pro všechny strávníky starší 15
let. Účinnost výpovědi od 1.1.2013. Jednání se Stavokonstrukcí Český Brod. Provést ve
třídách osvětovou přednášku o důležitosti pravidelného stravování. Obáváme se, aby
s nárůstem vzdálenosti dojednávané jídelny od školy nepoklesl zájem studentů o stravování.
Cena oběda by měla zůstat stejná.
Situace sdělena OŠS KÚ a oslovena se žádostí o vyjádření i na ČŠI. Potřebujeme:
a) zjistit zda pro společné (školní) stravování neplatí jiné stravovací normy než pro jiná zařízení
(závodní jídelny) pokud jde o potraviny, složení stravy atd.
b) Potřebujeme zařídit, aby do této jídelny, pokud s nimi podepíšeme smlouvu, přicházela subvence
na mzdovou režii tak, jako je tomu u stávající školní jídelny, do které jsme doteď docházeli.
c) Téměř jistě bude nutné absolvovat proces, kterým se tato závodní jídelna zařadí i do sítě škol a
školských zařízení jako soukromá školní jídelna???
d) V Pá 2.11.2012 přislíbily pracovnice ekonom. Odboru OŠMS, že dojednají, aby KÚ přidal od
1.1.2012 do rozpočtu na leden – červen částku zhruba 100 000,-Kč, kterou by škola hradila
příspěvek na mzdovou režii každého oběda. Tj. 13,-Kč. Info z Po 5.11.2012 – na kraji je naprosto
nejasná situace, není koalice, není Rada kraje, není nic, ani rozpočet. Proto není a ani nebude těch
100 000,-Kč a my bychom měli dávat tuto částku z vlastního rozpočtu. To je nemyslitelné!!!

e) Otázka mzdové režie českobrodské školní jídelny. Opravdu je tak vysoká (13,-Kč). Zařízení
společného (ne školního) stravování umí uvařit daleko levněji. ???Efektivita??? To bylo zjištěno při
jednáních ŘŠ v jiných zařízeních. Dokonce by se dala cena oběda snížit!!! ???
7) Ve škole hodláme uspořádat studentské prezidentské volby ve středu 11.12.2012 a
naplánována je i exkurze do Drážďanské galerie (12.12.2012)
8) Tzv. třeťácká zábava se bude konat v pátek 21.prosince. Ředitelství školy není
spolupořadatelem této zábavy.
9) Vánoční prázdniny: Naposledy jdou děti do školy v Pá 21.12.2012, do školy opět přijdou ve
Čt 3.1.2013
10) Lyžařské kurzy 2A8 Benecko 12.1. – 19.1.2013, 5A8 Pec p.Sn. 13.1. – 20.1.2013
11) Organizační porada jako příprava před klasifikační ped. Radou + následně třídní schůzky
SPG v Út 8.1.2013 Finální pedagogická rada za 1.pololetí bude 29.1.2013.
12) Další schůzka ST parlamentu 5.12.2012 v průběhu hl. přestávky

