8. Zápis z jednání Studentského parlamentu
Konaného dne 3.dubna 2013
V učebně č.0
V čase hlavní přestávky
Přítomnost zástupců tříd: 1A4, 2A4, 3A4, 4A4
………………………… 1A8, 2A8, 3A8, 4A8, 5A8, 6A8, 7A8, 8A8

1) Přenos informací z výjezdní porady ředitelů v Nesuchyni – prakticky vše co se ve
škole odehrává je podle nové legislativy nutno řešit ve správním řízení. – Znamená to
obrovský nárůst administrativy
2) podezření z krádeže (krádeží) a neomluvené hodiny – za neoml. Hodiny – návrh na 2
z mravů, za krádež – ve správním řízení podmínečné vyloučení se zkušební dobou do
konce školního roku. Krádeže je nutno prokázat a i když jsou si všichni jisti tím, že to
tak bylo, pouhý pocit nestačí. Neomluvené absence řešit ve správním řízením
podmínečným vyloučením ze studia se zkušební dobou do konce školního roku.
3) Do konce týdne – jmenování členů zkušebních komisí pro ústní zkoušky společné a
profilové části MZ
4) Studentský BAZAR – viz info na facebooku výběr věcí začíná 4.4 a 5.4. Vlastní akce
26.4. a 27.4.2013
5) Příprava na přijímací řízení – rozeslány informační dopisy, kterými oznamujeme
zahájení správního řízení. Osmileté studium – 73 uchazečů, čtyřleté studium 27
uchazečů. Pro čtyřleté již na školním webu „visí“ předběžné pořadí.
6) První den přijímacích zkoušek – Pondělí – doma zůstanou studenti 5A8 a 1A4.Mimo
školu bude i 2A8 a 4A8. Pedagogické dozory budou určeny. Pro první den Przk
potřebujeme učebny č.21,22,23,25. Pro druhý den to bude pouze učebna č.25
7) Ve škole budou i studenti z partnerské školy v Lichtenfelsu. Starat se o ně bude pí
prof.Kantová a Kallupová a děti, které na partnerskou výměnu přistoupily. Program
bude umístěn na web školy do sekce „Zahraniční kontakty“. Komponovaný rozvrh.
8) Druhý den přijímaček (23.4.2013) – mimo školu na exkurzi 3A8. Pro návštěvu ICM
(informační Centrum Mládeže) se budou třídy vyššího gymnázia střídat tak, aby se na
místo v průběhu dopoledne dostali všichni.
9) Pozvánka na třídní schůzky SPG – na Čt 11.4.2013 17.00 hod. Před tím obvyklé
porady a schůze. – např. HV SPG atd. Pedagogická rada zasedá od 14.00 hod.
10) 15.4. – 20.4. – Poznávací zájezd „Okruh Francií“ Provence a Languedoc s návštěvou
kaňonu Gorges du Vernon a Carcassonne
11) 20. – 26.4.2013 – studenti + pedagogický doprovod z Gymnasia Lichtenfels u nás –
otg. Zabezpečení – pí prof. Kantová a Kallupová + vedení školy. Němečtí studenti
bydlí u svých protějšků.
12) Testování sekundánů na testech SCIO z OSP, MAT a ČJL ve dnech 8., 9. a 10. dubna
– komponovaný rozvrh – info od ZŘ
13) Za testování SCIO pro sekundány zaplatí SPG částku 3778,-Kč.
14) Výběr věcí do studentského bazaru – stará se třída 4A8 – uložení v uč. č.0 od 4.4. –
prodej věcí od 26.4. (15 – 20.00 hod) do 27.4. (10.00 – 17.00 hod.) v prostorách školy
a na školní zahradě.
15) Přesunout Gymplfest na pozdější termín – do června t.r.
16) Sponzoring – na web školy umístěn obrázek prázdná truhla + kolem ní měšce
s nápisy na co by se hodily peníze: Poděkování Rodičům, kteří se již přihlásili, že
budou sponzorovat nákup (dodání) barvy na výmalbu školy za nákupní cenu
(Uldrichovi), Zářivkové trubice – (p.Klik), elektroinstalace v učebně č.24 – pí
Ransdorfová. – v této učebně je to první fáze rekonstrukce. Potřebujeme ještě udělat
výmalbu a ke konci školního roku nákup úplně nových lavic a židlí.
Sponzorské peníze přišly na účet SPG i na nákup židlí do učebny č. 12 od pí
ing.Kroupové, která dala 20000,-Kč. Zbývající rodiče z této třídy (3A8) přislíbili, že
„dovyberou“ zbývající peníze. Nabídka od firmy SANTAL (výrobce nábytku z Třeboně),
že nám poskytnou za stejnou cenu jako je u obvyklého typu židlí (tj. cca 1067,-Kč i
s DPH) židle nestandardní – viz vzorek k vyzkoušení – dnes předloženo st.parlamentu.
Poslední slovo budou mít rodiče z 3A8. Předpokládané náklady: 34 židlí x 1067,-Kč =

36278,-Kč. Hlasování o barvách židlí – studentský parlament: Modrá 0, Oranžová 2,
Zelená 10, Bílá 6, Červená 0, Černá 5. Konečné slovo mají rodiče. Hlasování o barvách
mezi žáky ve třídě 3A8: Modrá 2, Oranžová 2, Zelená 6, Bílá 6, Červená 1, Černá 0.
17) Dnes přinesli studenti z 3A4 + pí prof. Kallupová do ředitelny obálku s vybranými
penězi na revitalizaci sedacích tobogánů na chodbách. Po doplnění mají v obálce
9000,-Kč. Tuto částku odmítl ŘŠ přijmout a požádal, aby vzhledem ke zjednodušení
mechanismů příjmu peněz a jejich vydávání, studenti obálku i s penězi předali na HV
SPG této organizaci, která zajistí vše další. Nákup látek by měl přijít na 20.000,-Kč a
prý by pak další náklady činil nějaký symbolický poplatek, protože by nové potahy
ušily samy maminky. Tento mechanismu příjmu peněz je nejlepší. Velké poděkování
organizátorům sbírky i všem studentům školy, kteří na tuto akci přispěli.
Uspořádáme ještě např. i sběr starého papíru, sběr starých částí počítačů atd., abychom
doplnili požadovanou částku co nejvíce.
18) Ped. Rada na hodnocení prospěchu a chování posledních ročníků bude 25.4.2013.
Podrobnosti ukončení školního roku – akce typu „Poslední zvonění“, sportovní akce
atd. – separované jednání zástupců maturantů a vedení školy.
19) Začátek května – DT a PP společné části maturitní zkoušky. Bude nutné zorganizovat
velké množství exkurzí a dalších akcí mimo školní budovu, aby bylo možné DT a PP
psát podle JZS
20) Sháníme alespoň 8 dalších účastníků na vodáckou akci se studenty z Lichtenfelsu.
Pojede se Ohře, - termín 8.5. – 12.5.2013, organizační zabezpečení p. prof. Libovický.
Podrobnosti k zájezdu budou na webu školy a na školním facebooku.

