Schůze studentského parlamentu – středa 4.12.2013
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam a hosté dle seznamu
Učebna č. 2 – přízemí
V čase hlavní přestávky
Přítomni zástupci za jednotlivé třídy

1A8 …Straková, Přikrylová
2A8 …Ulíková, Prchal
3A8 …Stuchlíková, Kabíčková
4A8 …Pepř, Prošek, Rubešová

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

1A4 …Spurný, Svobodová
2A4 …Popová, Hájek
3A4 …Šímová, Kopecká
4A4 Pivoňková, Paradýs, Kokešová

Hosté : p. Mgr.Pavel Janík – místostarosta města Český Brod
1) Přivítání hostů
2) Poděkování zúčastněným a zapojeným studentům i rodičům z SPG za Andělské zvonění a
perfektní reprezentaci školy.
3) Prof. Teplý – informoval o blížícím se termínu nástupu na plánovanou operaci – po Novém roce. Pak
vstoupí v platnost již dříve avizované změny v rozvrhu. Hodiny TEV přebírá pí prof. Seidlová, hodiny
ZMP nová kolegyně Marie Sixtová
4) Info ze školní jídelny – Do 20.12.2013 je třeba, aby byly přihlášeny a zaplaceny obědy pro leden
2014. Firma končí s běžnou činností 20.12.2013 a přechází na prázdninový provoz. Nikdo nebude
přijímat přihlášky ani odhlášky obědů telefonicky ani e-mailem. V Po 6.1.2013 dostane oběd jenom
ten, kdo jej má včas přihlášený a vlastní platnou stravenku.
5) Článek do ČBZ o Beánii Sekunda od třídy 1A4 na mail ŘŠ už dorazil.– blíží se uzávěrka (článek
+ 2 fotografie)
6) Instalace žaluzií do učebny č. 13 a 25 je skončena a tím vyčerpány všechny finance na projektové
záměry „z pronájmu“.
7) Zničený oranžový plastový sedák Airflex dostaneme jako bonus k objednávce židlí do dvou učeben
gratis. Vybaveny budou učebny č. 28 (světle zelený sedák) 33ks a pro vybavení učebny č.13 33 ks
(červený plastový sedák). Za vandalské ničení majetku školy je určen jednoznačný postih.
Finanční náhrada škody a odchod ze školy.
8) Vyhlášena poptávka na HW do počítačové učebny z peněz EU. Konkrétně se jedná o veřejnou
zakázku malého rozsahu do částky 100.000,-Kč bez DPH, kterou můžeme pořídit za zvláštních
podmínek, které přísněji nastavil náš zřizovatel. Peníze EU. Poptáváme a žádáme o cenovou
nabídku k dále uvedeným komoditám více potencionálních dodavatelů
1) SERVER– specifikace: a) cena tohoto zařízení nesmí překročit i s DPH částku 40.000,-Kč.
2) ÚLOŽIŠTĚ DAT– specifikace: cena tohoto zařízení nesmí překročit i s DPH částku 40.000,-Kč.
3) NOTEBOOKv cenové kategorii 16.000,-Kč s DPH.
9) Pojistná událost – učebna č. 5 – vytékající voda z vadného sváru – zničena podlaha – objednána
topenářská firma, nutno dojednat statika atd. Pojišťovna bude hradit uvedení učebny do původního
stavu = s novou parketovou podlahou. Škola má spoluúčast 50.000,-Kč
10) Nový nábytek do učebny č.24 pořídili z darů sponzorů rodiče z SPG – zatím jako trvalá zápůjčka –
nutno zvládnout odepsání původního nábytku – správce učebny
11) V dalším období bude v hledáčku ŘŠ pro renovaci prostor učebny č.4 s přihlédnutím k ergonomii
pracovny.
12) Odvoz sběru – cca 3000 kg starého papíru již proběhl. Přišla poukázka na peníze - fa CIUR poslala
6882,-Kč – peníze budou použity na úhradu nákladů dovybavení v uč.č.24 (závěsy, konzole, ceny pro
vítěze sběrové soutěže) dále uhradíme nákup zasklení vitrín, které sponzorsky připravuje truhlář
p.Němec (rodič žáka Miroslava Němce 5A8)
13) Od začátku prosince 2013 – opět sběr starých mobilních telefonů. Konec akce bude na přelomu ledna a
února 2014. (Po Vánocích)
14) Vánoční charitativní burze – výběr věcí ve dnech 9. a 10.12.2013, prodej na chodbách školy ve dnech
18. a 19.prosince odpoledne. Organizačně zabezpečuje Max Didunyk 8A8. Výtěžek burzy je určen pro
podporu projektů humanitární organizace ADRA.
15) Ukončeno přihlašování žáků posledních ročníků k maturitní zkoušce. Přihlášky k maturitní
zkoušce odevzdali téměř všichni studenti. Přihlášku neodevzdal 1 žák z 8A8, i když byl několikrát ZŘ
upozorněn na blížící se termín. Bude muset jít k MZ na podzim 2014.
16) MZ 2014_jaro - citováno z CERMATU - 2. 12. 2013 Poslední možný termín, kdy mohou žáci
předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli
školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.
21. 12. 2013 Poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis z přihlášky k MZ.
Poznámka: Termíny stanovené vyhláškou jsou upravené v souladu s písmenem c) odstavec (1) § 40
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
17) Finalizace témat seminárek, které budou psát studenti maturitních tříd již byla ukončena
18) Pilotní testování SCIO - 5A8 a 1A4 - ve čtvrtek 5.12. - pokyny budou zadavatelům předány ve středu
- testy budou zadávat ti, kteří měli ve třídách vyučovat

- třídy budou během testování nedělené
- výsledkem bude souhrnná zpráva a sleva pro školu na další testování
- testuje se ČJL a OSP - dohromady dvě vyučovací hodiny
18) Florbalový vánoční turnaj - 17.12 - organizuje třída 5A8 ve spolupráci s PK TEV
- NG i VG, dívky i chlapci - NG dopoledne, VG v návaznosti přihlášky přijímá 5A8
19) Vánoční volejbalový turnaj - 19.12.
- v rámci spolupráce s Gymnáziem Říčany se tradiční turnaj uskuteční letos u nás
- dopoledne proběhne turnaj gymnázií - patrně ČB, Říčany, Kolín a Kutná Hora
- od poledne proběhne turnaj dospělých - pravděpodobně sborovna ČB, sborovna Říčany, město ČB,
absolventi
20) Výsledky testování FCE – studenti nevyužili prodloužené možnosti zúčastnit se testu u Evropského
centra jazykových zkoušek.
21) Mikuláš – org. zajištění na sebe po diskusi převzala třída 4A4 i s tím, že si vezme na starost Penzion
Anna
22) Žákovské připomínky k WC – v přízemí schází WC pro chlapce. – Bude přístupné učitelské WC.
Toaleta před tělocvičnou – klíč je v kabinetě TEV – lze vyžádat u vyučujícího.
Rovnoměrná distribuce toaletních papírů – ŘŠ projedná e školníkem
Dívčí WC v 1.patře – nebude uzamčeno

Body k projednání k našemu jednání se studentským parlamentem zasílám návrh bodů k projednání:
Program:
Projekty
1) Jak se řídí úřad - Lotus notes je náš kamarád...
2) ICM v Českém Brodě - projekt Jimmy
- kategorie informací ICM
- mezinárodní projekty
- Remix
- dobrovolník/ brigádník
3) Spolupráce při projektu Brody v Brodě ( divadelní a hudební festival 2014)
4) Fotosoutěž Brodů
5) Liblický majáles či škola patří k Liblicím
6) Studenti pořádají - dětský den
- Mikuláše
- PC v Anně
7) Soutěž - logo města
8) Fórum mladých a Strategický plán města

9)
Něco v předstihu:
Spolupráce při organizování akcí v Kině
29.11.
1.12.
6.12.
10.12.

- Vánoční kabaret
- pohádka Ženich pro čertici
- Spirituál Kvintet ( večer)
- pohádka Sen o hvězdě

