Zápis ze 4. schůzky studentského parlamentu 5. prosince 2012
Přítomni zástupci všech tříd podle úvodní registrace – nepřítomni zástupci 5A8
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) Informace o jednáních na KÚ k zajišťování obědů od 1.1.2013 a) jednání s vedoucím OŠM Paeddr.Schneiderem – nakonec naši snahu o zavedení jídelny
Stavokonstrukce do sítě škol a školských zařízení podpořil.
b) Jednání s referentem OŠM p.Roubalem, který má na starosti zápis škol a školských zařízení do sítě.
Jednání byl přítomen i zodpovědný pracovník Stavokonstrukce p.Bc.Vilím. Stavokonstrukce musí
zřídit Spol. s r.o., která musí mít v názvu školní jídelna + cokoli, musí získat veškerá povolení a
vyjádření – stavebním úřadem počínaje a hygienickou stanicí konče. Nakoupit správné počty talířů,
najmout personál atd. atd. Žádají o součinnost – tj. o doporučení šikovných kuchařek, které by kuchyň
a jídelnu rozjely.
Ze strany referentů KÚ konstatujeme maximální vstřícnost a snahu pomoci při řešení.

Stavokonstrukce považuje veškerá administrativní jednání a nutná zařizování potvrzení
a razítek za obstrukční a odmítají je dělat. Přitom i nadále nabízejí prostor

jídelny a kuchyně ke komerčnímu využití. Další jednání budou následovat.
Existuje několik variant řešení.
Preferujeme:
Liblice uvaří. Budou příjemci mzdové dotace ze státního rozpočtu i věcné dotace,
kterou jim budeme hradit my. Liblice si pronajmou jídelnu ve Stavokonstrukci a obědy budou
na místo dovážet. Ve stavokonstrukci tedy bude tzv. výdejna s jídelnou. Cena oběda by se
„neměla„ změnit.
Nebo varianta:

Město Český Brod zřídí filiálku školní jídelny 1. ZŠ se sídlem ve Stavokonstrukci. Budou
vařit v kuchyni Stavokonstrukce a budou tak i příjemci dotace na věcnou i mzdovou režii a budou si
platit za podnájem v prostorách Stavokonstrukce. Nevýhoda: - zatěžující pro 1.ZŠ.
Nebo varianta:

Město Český Brod zřídí tzv. ŠKOLSKOU PRÁVNICKOU OSOBU. Pod tuto právnickou
osobu zahrne jak jídelnu 1.ZŠ, tak i jídelnu se sídlem ve Stavokonstrukci. Budou vařit ve dvou
kuchyních – kuch. Stavokonstrukce i kuch. 1.ZŠ a budou tak i příjemci dotace na věcnou i mzdovou
režii a budou si platit za podnájem v prostorách Stavokonstrukce. Tato právnická osoba by musela mít
svého ředitele + další osoby. Je to finančně zatěžující pro město a není to moc systémové.
Další varianta: vyjednat politickou podporu na KÚ

Udělat veškeré rozšíření a stavební úpravy na stávajícím objektu školní kuchyně a jídelny tak,
aby nebyly narušeny hygienické normy. Nevýhoda. Nejsou peníze a trvá to dlouho.
2) Zvýšená aktivita studentů pod vedením p. prof. Volvoviče – vytvoření filmového klubu. Na webu
školy přibyl odkaz.
- V Út 11.12.2012 – studentské prezidentské volby
Hodláme se obrátit na rodičovskou a další veřejnost se žádostí o sponzoring na konkrétní potřeby
školy. Na web školy umístíme plakát se stromečkem a k němu soupisku předmětů či celků, které
bychom nutně potřebovali a na které ze školního rozpočtu nemáme. Sponzor by si mohl vybrat
konkrétní položku a my samozřejmě vystavíme potvrzení pro daňové účely.
3) 4A8 – exkurze Židovské muzeum Praha Pá 7.12.2012 – Volvovič + Stříbrská
4) Akce „Maratón dopisů (politickým vězňům) – pod záštitou Amnesty International – 10.12 –
14.12.2012 – org. zabezpečení pí prof. Stříbrská
5) odpolední volejbalový turnaj pedagogů v Říčanech 12.12.2012,
6) Exkurze – DRESDEN St.12.12.2012 – ped. doprovod Kantová, Ježková, Rahmová
7) dopo… a odpolední školní florbalový turnaj v českobrodské Hale 20.12.2012,
8) odpolední školní volejbalový turnaj v českobrodské sportovní hale 21.12.2012,
9) třeťácká zábava v pátek 21.prosince v českobrodské sokolovně
10) Stálá suplentka za pí prof. Kudrnáčovou – Audrey Stemberg- odučí většinu hodin ANJ.

11) Do školy se jde ještě v Pá 21.12.2012. Vánoční prázdniny začínají v So 22.12. a do školy
nastupujeme ve Čt 3.1.2013.
12) Vybíráme staré mobily – pí prof.Hájková
13) Sháníme finanční prostředky na nové čalounění tobogánů na chodbách – to vše ve
spolupráci s SPG i se studenty školy
Připomínky žáků – reklamy v automatech
Zajistit neslazené nápoje – např perlivá voda

