Zápis z jednání druhé schůzky studentského parlamentu Středa 2.10.2013
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Straková, Přikrylová
2A8 …Ulíková, Prchal
3A8 …Stuchlíková, Kliková
4A8 …Pepř, Prošek

5A8 …Ransdorf, Kohoutová
6A8 …Kliková, Kamenčáková
7A8 …Stárková, Líbal
8A8 …Štípal, Zárubová

1A4 …Spurný, ……
2A4 …Štafa, Poupová
3A4 …Martinková, Duchanová
4A4 …Pivoňková, Kokešová

2) Poděkování organizátorům výměnného zájezdu do Pontarlier – pí prof. Choueiry a
prof. Drábkovi.
3) Středa 2.10.2013 – „Studentské parlamentní volby“ učebna č.1 – org. zabezp.
prof.Volvovič
St 2.10.2013 V průběhu hl. přestávky bude jednání Studentského parlamentu
St 2.10.2013 Schůzka ŘŠ s třídními prof. 4A4 a 8A8 k org. zabezpečení akce Beánie
Sekunda se posouvá – v průběhu přestávky mezi 3. a 4. vyuč. hodinou. (10.30 – 10.40
hod.) – k Beánii Sekunda – článek vyšel v ERRORU. Akce proběhne v So 9.11.2013 od
18.30 hod. do 00.00 hod. v českobrodské Sokolovně. Hudba – „Bízaband“. Vstupenky
trojího druhu 1) Beán = student prvního ročníku –cena vstupenky 0,-Kč
2) VIP = organizátoři z SPG, Kantoři – jednu dostanou gratis, každou další
si koupí
3)Standard – každý návštěvník – cena vstupenky 100,-Kč
Beáni dostanou, podobně jako v loňském roce, trvalou upomínku na tuto akci.
Veškerá dramaturgie, vedení programu, moderování, udržování veselí atd. leží na
studentech posledních ročníků. Za to dostanou od HV SPG příspěvek na maturitní ples
ve výši 1500,-Kč. Akce nesmí být prodělková a musí mít vysokou společenskou
úroveň. Pokud jde o oblečení, slušné, společenské = úměrné věku. Mladí mužové
z primy nemusí mít na sobě ani oblek ani smoking ☺. Oblečou se tak jakoby šli
s rodiči např. do divadla. Úkoly, které pro beány studenti posledních ročníků připraví
by měly být humorné a všichni účastníci by si měli akci užít!!!
4) V Po 7.10.2013 bude od 8.35 hod. v uč.č.14 pro zájemce o mezinárodní jazykové
zkoušky uspořádána prezentace Evropského centra jazykových zkoušek. Mezinárodně
uznávané zkoušky Cambridge English by mohlo být možné skládat při naší škole.
Předpokládaná účast – žáci ze skupin ANJ1 a ANJ2 z 2., 3. a 4. ročníků + vyučující.
Zkoušky KET 2200,-Kč, PET 2500,-Kč, FCE a CAE za cenu 4100,-Kč. Info na letáku
viz. Nástěnka ve sborovně i nástěnka žákovská. Záleží na žákovském i našem zájmu.
Rozhodně by pořádání tohoto typu zkoušek zvýšilo prestiž naší školy.
5) Je pravděpodobné, že výhledově by Evropské centrum jazykových zkoušek mohlo
garantovat i zkoušky z NEJ, protože mají licenci pro pořádání zkoušek
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.
6) Pedagogická práce ČJL a DEJ u p.prof. Dohnala R.Jurčičková
7) Ve dnech 25. a 26.10. budou u nás ve škole mimořádné volby do poslanecké
sněmovny. S městem sepsána smlouva o nájmu na refundaci energií (6000,-Kč)
(Jenom jednodenní spotřeba plynu na vytopení školní budovy stojí na konci října
obvykle cca 2900,-Kč = cena za 1m3 plynu je 14,-Kč)
8) 14.10.2013 – Burza škol v Kolíně – zadána profesionální tiskařská úprava
propagačního letáku o škole – vše gratis.
9) Závěry z kontroly vstupních karet a čipů (Čt 26.9.2013) 10% žáků s sebou kartu
nebo čip nenosí. Kontroly budou opakovány. Špatný průnik informací z porady mezi
studenty. Pouze málo tříd o kontrole vědělo. Kontroly se budou opakovat.

10) Platební morálka tříd – výběr příspěvku na SPG á 700,-Kč/žák a výběr peněz za
kroužky a nepovinné předměty
1A8 chybí 1 5A8 cca 1/2 1A4 ???
2A8 chybí 1 6A8 ???
2A4 1/2
3A8 komplet 7A8 komplet 3A4 1/2
4A8 komplet 8A8 ???
4A4 ???
Pokud není vybráno, lze jen obtížně připravit rozpočet SPG a určit, kterým
směrem půjdou příspěvky na vhodné aktivity.
11) Volné lístky do českobrodského nově rekonstruovaného kina na Pá 4.10. a So
5.10.2013 tento týden jsou k dispozici u ŘŠ
.
12) Špatná finanční situace školy - Opět oslovíme rodiče a přátele školy - budeme
vyhlašovat poptávku po sponzorství. Akutně v tuto chvíli potřebujeme úklidové
prostředky a materiál pro „sanitu“. Podrobnosti zveřejníme na webu školy
v nejbližších dnech.
Seznam potřebného materiálu, který zveřejníme
Zatahovací sáček 600 x 800 x 50
30 ks
Zatahovací sáček 35 l
30 ks
Gumové rukavice vel. 8M
30 ks
Toaletní papír „240“
150 ks
Ubrousky na ruce
20 ks
Tekuté mýdlo balení po 5 litrech
6 ks
Hadr na podlahu bílý
30 ks
Švédská utěrka
20 ks
Savo v balení po 5 litrech
3 ks
Clin na okna
8 ks
Solvina
6 ks
Mýdlo obyčejné toaletní
30 ks
Leštěnka na nábytek DIAVA
10 ks
Pytle PVC velké 120 litrů
40 ks
Fixinela
40 ks
13) Parkování na chodníku je vyhrazeno pro pedagogy školy!!!
14) Všechna malá WC v jednotlivých poschodích budou otevřena!!!, Zavírejte dveře
u toalety před tělocvičnou!!!

