Schůze studentského parlamentu – středa 4.6.2014
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – přízemí
V čase hlavní přestávky
Přítomni zástupci za jednotlivé třídy
1A8 …Straková, Přikrylová
2A8 …Ulíková, Prchal
3A8 ..Mukařovská, Štefančová
4A8 …Pepř, Prošek,

5A8 …Bedrník, Kohoutová
6A8 …Kliková, Kamenčáková
7A8 …xxxxxxxx
8A8 …Studijní volno

1A4 …Vintrychová, Hulová
2A4 …Poupová, Štafa
3A4 …xxxxxx
4A4 …Studijní volno

1) Změny v počtech studentů pro příští školní rok – předpoklad – nárůst počtu o 1 - 2 žáky na
nižším gymnáziu – vliv do mzdové oblasti. k 30.9.2013 291 žáků k 30.9.2014 293 žáků.
Právě teď je ve škole 288 žáků.
2) V pondělí 2.6.2014 započaly práce na akci „Dřevomorka“ – demontáž pracovních stolů atd.
3) Jednání s pojišťovnou o zaslání zálohy pro realizaci akce
4) Pořizování povinné fotodokumentace sledu pracovních kroků
5) Ve St 4.6.2014 10.30 hod.– otevírání obálek veřejná zakázka na pořízení HW a SW pro naše
gymnázium. Složení komise – viz. minulý zápis.
6) Zahrada – jednání s diplomantkou z VŠZ a vedoucím její diplomové práce v Pá 6.6.2014
7) STK 3A4 + 7A8 – Vltava – Krč, Seid, Kad v termínu od 9.6. do 13.6.2014
8) Průběh maturitních zkoušek – viz nástěnka – i s přesným rozborem od ZŘ z analýzy výsledků
od CERMATu.

Třída:
Nešli k MZ
Prospěli s vyznamenáním:
Prospěli:
Neuspěli:

8A8
2
15
10
0

4A4
2
1
8
2 (DEU, DEJ)

Bývalá 4A4
0
0
0
1 ( IVT)

9) Práce s maturanty – CERMAT uvolní „Protokoly o výsledku společné části MZ“ do Ne
15.6.2014
10) v Po 16.6.2014 – Burza učebnic studenti – maturanti mohou odprodat učebnice nižším
ročníkům
v Út 17.6.2014 10.00 hod. maturanti ve škole – „poučení do života o právním postavení a
důsledcích úspěšného složení x nesložení maturitní zkoušky.
v Út 17.6.2014 12.00 hod. maturanti v obřadní síni MěÚ – slavnostní předávání maturitního
vysvědčení – bez účasti veřejnosti – pouze za účasti pedagogů školy
Do St 25.6.2014 musí být podány přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
XY maturoval vloni na podzim poprvé. Toto byl jeho první neúspěšný pokus o opravu. Nemusí
tedy skládat celou MZ, ale přijde jenom na opr. Zkoušku z IVT.
15) V Pá 20.6.2014 – zájezd do Legolandu – org. zabezpečuje pí prof. Kallupová
16) Pedagogická rada, která uzavře klasifikaci prospěchu a chování za 2. pololetí šk.r. bude od
14.00 hod. 24.6.2014. Od 18.00 hod. bude zasedání tzv. Školské rady.
Dopoledne – generálky vystoupení tříd pro podzimní oslavy 95. výročí založení školy.
??? potřeba technického zabezpečení – prostor atd.
17) Schůzka s přijatými žáky a jejich rodiči je naplánována na Čt 26.6.2014 do Hala od 16.30 hod.
18) Konec 2. pololetí – vydávání vysvědčení v Pá 27.6.2014
19) Spolupráce s učilištěm – dojednán objem a harmonogram spolupráce na řemeslnických
pracech ve školní budově. Část činností ještě do konce tohoto školního roku. Zbytek po
prázdninách – do oslav, resp. po oslavách.

20) Přišly výsledky testování sekundánů u SCIO - velice slušné ☺

Sekundáni dostali svoje individualizované zprávy.

21) Výsledky výběrového testování žáků tercií NIQES – na webu – ČŠI. ČŠI byla
organizátorem tohoto výběrového šetření a ještě neuvolnila kompletní výsledky. Z výsledků,
které jsou k dispozici, vůbec nic nevyplývá pro srovnání s ostatními školami. „Testování pro
testování“ = naprosto bezúčelné! Zdá se, že žáci naší tercie nezklamali a mají velice slušné
výsledky.

22) Přidělení třídnictví a budoucí stav pedagogického sboru ve školním roce 2014 – 2015
Třída 1A8 Ilona Svobodová
Změna třídního v nynější 4A8 (budoucí 5A8) Rhm -> Kallupová
, třída 1A4 Kantová. Ostatní třídní pokračují. Přidělení zastupujících třídních po ukončených
přesunech v úvazcích.
Výpověď z pracovního poměru dohodou s řádnou výpovědní lhůtou 2 měsíce podala 30.5.2014 pí
prof. Seidlová. Již před časem podal výpověď z pracovního poměru p. prof. Teplý, který končí
k 1.7.2014 a teď čerpá neplacené volno.
Odcházejí pí prof.Hartmanová – termínovaný pracovní poměr do 30.6.2014, prof. Libovický –
trvalý pracovní poměr - musí podat výpověď, pí prof. Seidlová již podala výpověď, prof.Teplý –
již podal výpověď a pí prof. Vostruhová – termínovaný pracovní poměr do 30.6.2014 –
poděkování a rozloučení se s nimi je naplánováno.
23) Přicházejí – Mgr.Michal Kocián – aprobace BIO x TEV na částečný úvazek 19 hodin jako
zástup za MD prof. Zimové (po prof. Seidlové) a na výuku IVT p.prof. Lupínek na částečný
úvazek 14 hodin. Stav sboru pro šk.rok 2014 - 2015 - 26 osob.
24) Jarní prázdniny ve školním roce 2014 – 2015 připadají v okrese Kolín na 2.2. – 8.2.2015.
25) Organizace posledních dnů ve školním roce bude řešena následně.

