Zápis z jednání první schůzky studentského parlamentu Středa 4.9.2013
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Ptáčková, Pirochová
2A8 …Uhlíková, Prchal
3A8 …Stuchlíková, Wojdyla
4A8 …Zumr, Tejček

5A8 …Ransdorf
6A8 …Kliková, Kamenčáková
7A8 …Stárková, Líbal
8A8 …Kratochvílová, Junková

1A4 …Svobodová
2A4 …Hájek, Poupová
3A4 …Šímová, Duchanová
4A4 …Hořínek, Paradýs

2) Organizace a zabezpečení školního roku 2013 – 2014 – přidělení úvazků
noví kolegové:
Mgr.Eva Seidlová , BIO-TEV
Bc. Markéta Špoková, z ped. Fak. UK ČJL-Hv
Odešli: na MD k 1.2.2013 pí Mgr.Miroslava Zimová,
následně k 1.7.2013 pí Mgr.Václava Nekolná - konec pracovní smlouvy
Na MD od 9.6.2013 Lenka Koziolová – syn Vilém *21.7.2013.
Prof.Teplý – nástup na plánovanou operaci 7.10.2013 rozvrh je již upraven tak, aby si jeho
úvazek TEV převzala pí prof. Seidlová a úvazek ZMP kompletně převezme čerstvá
absolventka přírodovědecké fakulty UK pí prof. Marie Sixtová, která již ve škola působila na
pedagogické praxi
3) připomínky k rozvrhu hodin
4) Do rozvrhu budou doplněny nepovinné předměty a tzv. kroužky –
způsob finančního krytí těchto mimoškolních aktivit zůstává stejný jako v loňském roce

nepovinné předměty (kroužky)
Systém provozovaných nepovinných předmětů a kroužků ponechat ve stejném
režimu jako v uplynulém šk.roce. Žáci za docházku do kroužku platí na účet SPG
600,-Kč ŘŠ z evidence podle TK těchto nep. Předmětů a kroužků vypočítá
finanční nárok kantora za celý školní rok a SPG příslušnou částku uvolní. Z
prostředků SPG jsou hrazeny aktivity pedagogům při vedení pravidelných i
nárazových sportovních a dalších akcí se žáky a pro žáky.
Výběr částky 600,-Kč za dvouhodiný nep. Předmět (kroužek) do konce září
Na oplátku SPG bude hradit veškerá evaluační testování, které budeme mít
zájem poskytnout.
5) ) Příspěvky SPG – 700 Kč/ žák – jsou určeny na aktivity žáků během jejich studia
( cestovné a startovné na soutěžích a olympiádách, odměny nejlepším studentům, příspěvek
na zahraniční zájezdy, na lyžařské, vodácké a turistické zájezdy, na individuální výměnný
pobyt žáků v zahraničí, na Klub mladých diváků , dále hrazení ???nepovinných předmětů???
a volnočasových aktivit učitelů se žáky??? Evaluačního testování)
Výběr částky 700,-Kč/žák na SPG – do konce září 2013
5) Obědy – stravování u nového poskytovatele služby, i když na stejném místě (tj.
Stavokonstrukce.
: cena oběda 48 Kč - učitelé i žáci v době nemoci nemají nárok na oběd za sníženou cenu
oběda Žáci NG – 23 Kč, VG– 24 Kč
Oficiální název: „Školní jídelna Stavokonstrukce s.r.o.“ – v nejbližším období (minimálně
ještě i v říjnu) ještě na čipový způsob „nenajedou“. Platba převodem z účtu na účet bude
možná, ale každý bude muset do kanceláře pro lístky.
Projednáváme inkasní platby, tj. revolving – permanentní objednání obědů a následné inkaso
z účtu objednatele. Samozřejmě součinnost plátce, povolení inkasa z účtu ve prospěch účtu
jiného. Zatím je to pro ně příliš velké sousto!!!

Účet poskytovatele stravování společnosti „Školní jídelna Stavokonstrukce s.r.o.“ je
veden u Komerční banky , číslo účtu: 107-5423360297/0100.
Odhlašování obědů na e-mailu jidelna@stavokonstrukce.cz
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7) Adaptační kurzy –
29. – 31.8. oba první ročníky jsou na stejném místě v různých termínech. Adresa Jindřichov
20, Lučany nad Nisou, 466 02, chata Muhu - 1A8 RNDr.Hájková, CSc. V termínu od
27.8.do 29.8.2013 a Mgr.Drábek od 29.8. do 31.8.2013. Ředitel školy + ZŘ byli přímo na
místě na hospitaci a byli spokojeni. Hodily by se články o těchto kurzech do ČBZ =
ČeskoBrodský Zpravodaj
8) Projednat plán práce 2013/2014 – návrh na nástěnce, plán je živý organismus – bude
mnoho změn a je i mnoho neurčitostí. Jak dopadne časové schéma, kdy skončí školní
rok pro poslední ročníky atd.??? v PedOrg.Opatřeních již termíny jsou.
9) Nejbližší známe termíny událostí, které nesmíme zmeškat:
• V týdnu od 2.9.2013 píší naši studenti DT a PP společné části MZ na
tzv.spádové škole = OA Kolín, Kutnohorská 41. Jedná se o 3 naše studenty.
• Vždy první středu v měsíci bude schůze Studentského parlamentu
• Výsledky DT a PP od CERMATu budou k dispozici v Po 9.9.2013
• Ústní zkoušky společné a profilové MZ u nás připadají na 16.9.2013 – rozpis
připraví ZŘ. Je nutné pozvat p předsedu z G.Říčany komise z 8A8, fci
místopředsedy bude konat pí.prof.Kallupová! Celá MZ1 žák, opr. MZ ze ZMP
1 žák

•

•
•
•
•
•
•

V září Světlušky září 9.9. - 11.9.2013 – humanitární akce – zabezpečí studenti
3A4 a tř. prof. Mrvík – 3 dvojice studentů
13.9. – 17.9.2013 – vodácký zájezd do Lichtenfelsu (partnerské Meranier
Gymnasium) – organizuje prof. Libovický
17.9.2013 – Penzion pro seniory Anna Český Brod pořádá „Českobrodské
hrátky“ – potřebují 10 našich studentů z VG, kteří od 12.00 hod. cca 3
hodiny pomohou s organizační prací .
23.9. – 1.10.2013 – výměnný zájezd do Pontarlier (Francie – partnerské Lyceé
Xavier Marmiere)
11.10. – 13.10. Vodácká akce v ČR s účastí vodáků z Lichtenfelsu
„Vavřinecký potok“
29. a 30.10.2013 Podzimní prázdniny

27.10.-2.11.2013 Zájezd do Velké Británie – org. prof.Zapalačová
• 9.11.2013 Beánie Sekunda – uvítací ceremoniál pro první ročníky

•
•

Dny otevřených dveří 14.11. 2013 a 23.1.2013

LVVZ 5A8, 1A4 a 2A4 12.-.19.1.2013 a LVVZ2A8 15.2. – 23.2.2013
.Na webu školy bude publikován plán práce v tiskové i v grafické podobě.
10) volitelné předměty
3A8 – zdravý životní styl ( ZZS Seidlová ) a 4A8 Regionální dějepis (RDe Mrv)
– předposlední ročníky : 1.blok 2 x KAJ + 1xKNJ
2. blok SCBi,SCM

- poslední ročníky : 1. blok - 2 x JAK +1xKNJ
2. blok – SCMD,SVS,SCBi
3. blok – SVSek,LISa, SCM1
4. blok – LISb, SCD, SCBi
5. blok – SCBiCh, PSY, SCMF
11) Učitelé TEV: počty dívek a chlapců pro skupiny TEV – urychleně ověřit po začátku
šk.r. jaké budou počty osvobozených od TEV
uvolnění z TEV – žádost rodičů + lékařské potvrzení od odborného lékaře. Uvolněný žák
dochází do hodiny.
12) seznámení se školním řádem
13)¨Seznámení s pravidly hodnocení a klasifikace, zapsat ( ŽK,studijní průkaz, sešit ),
počet známek, výchovná opatření: zápis v TK ( oznámit žákovi i rodičům,zapsat do TV) ,
třídní informuje ihned ředitele , doplněk .
14) Jmenování:
výchovný poradce – V. Raba
preventista rizikového chování – M. Kudrnáčová
koordinátor enviromentálního vzdělávání ( EVVO ) – M. Hájková
SOČ – V.Mrvík
15) Opravy – 2013 – je naplánováno:
– zatemnění učeben 12,13, – 50 000 Kč – zatím nebyly uvolněny finance
- linoleum v učebnách č.21 a 25 - 60 000 Kč již realizováno
Opravili jsme nástřiky linkrust
Realizace nových potahů na sedací tobogány na chodbách. – poslední info o dokončení má
datum 3.9.2013 Dobrý den, pane řediteli,
zhruba do 14 dní bychom měly mít připraveny všechny nově potažené sedačky.
Chcete je dodávat průběžně po patrech, nebo všechny najednou? – po patrech zpráva tento pátek.

16) Třídní a správci učeben - příprava učeben,zkontrolovat inventář ( 33 židlí ),
kontrola funkce přístrojů, vrátit vypůjčené přístroje. Nový seznam správců učeben a
osazení učeben didaktickou technikou je na nástěnce ve sborovně.
17) Rozdělení sektorů tříd v suterénní šatně. Podle rozpisu na nástěnce – viz. zápis ZŘ
Žáci ze tříd, které pokračují, si ponechávají šatnovou skříňku a udržují ji s „péčí řádného
hospodáře“ v dobrém stavu. Nové třídy přebírají šatnové skříňky po bývalých maturitních
třídách. – viz seznam na nástěnce.
18) Firma Delikomat – vyměnila nápojový výdejní automat za jednodušší. Firma začala
prodělávat. Museli jsme jim vypovědět smlouvu, abychom ji mohli opět k 1.9.2013 uzavřít.
(krajská směrnice č.48).
19) Špatná finanční situace – v rozpočtu nejsou prostředky prakticky na nic!!! Těžko
budeme hradit náklady na spotřebované energie. Omezení nákupů – nákup jakékoli
maličkosti musí být schválen ŘŠ.
Šetření el. Energií, zhasínat zbytečně zapnuté osvětlení ve třídách i na chodbách, vypínat
spotřebiče.
Začátek topné sezóny posuneme, vytápění budovy na spodní teplotní hodnoty z rozmezí,
které udává vyhláška. (Nikomu zima nebude!!!)
20) Jednání kolem parkoviště před školní budovou – město oficiální parkoviště
neschválilo. Městská policie bude naše parkování tolerovat. Republiková POLICIE ČR ….???
(asi NE!!!)
21) PENB = Průkaz Energetické Náročnosti Budov pro naše gymnázium je již zpracován.
Oproti původní nejvyšší nabídkové ceně 40000,-Kč se podařilo dosáhnout ceny cílové, a to
27000,-Kč, kterou jsme již uhradili. ??? refundace nákladů ze strany KÚ
22) Zápis z jednání bude umístěn na webu školy
23) Připomínky studentů – všechna malá WC v jednotlivých poschodích budou
otevřena!!!

