Zápis z jednání desáté schůzky studentského parlamentu Středa 3.6.2015
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.14 – 1.patro
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 … tř. výlet
5A8 …Prošek, Pepř
1A4 …Křížová, Pokorný
2A8 …Rubešová, Stanková
6A8 …Kohoutová, Ransdorf
2A4 …tř. výlet
3A8 …Ulíková,Prchal
7A8 …Dvořáková, Kamenčáková
3A4 …Poupová, Štafa
4A8 …Stuchlíková, Kabíčková 8A8 … Po MZ
4A4 … Po MZ
1) Informace o přijímacím řízení osmileté 81 uchazečů – prima bude mít 30 žáků, čtyřleté
studium 35 uchazečů, třída 1A4 bude mít po 2.kole 23 (možná 24) žáků
2) Na KÚ zpracovávají 8 odvolání zájemců o studium u nás
3) Určeny termíny Dnů otevřených dveří – DOD č. 1 ve Čt 19.11.2015 a DOD č.2 ve Čt
28.1.2016.
4) INFO o výsledku ÚMZ Oktáva 8A8 – 13 řádných žáků třídy + 1 x opravná MZ z DEJ (1 k MZ nebyl propuštěn,
k opr. MZ se žákyně bez řádné omluvy nedostavila) – Hodnoceno 12 studentů třídy. Z toho
10 x VZ + 2 x P
Třída 4A4 15 řádných žáků třídy, (1 k MZ nebyl propuštěn) – hodnoceno 14 studentů.
Z toho: 3x VZ, 8x P a 2 x N u ústní MZ profilové části – CHE a DEJ a 1x N u písemného DT
z MAT ve společné části MZ
5) Příprava nového školního roku 2015 - 2016.
Počty žáků ve třídách – problematický počet žáků v budoucí třídě 1A4 (zatím 23) pokud
požádá o změnu oboru jeden žák, pak bude žáků 24 – což umožňuje větší rozvrhové dělení.
- problematický je počet žáků ve stávající 6A8 (resp. 7A8). Pokud nebudou splněny nároky
na minimální počet žáků, pak nebudou v budoucím předposledním ročníku v každé skupině
volitelných předmětů semináře 4, ale jenom 3.
6) Ukončení pracovního poměru u nás –
od Čt 28.5.2015 je ŘŠ známo, že nebude o prodloužení pracovní smlouvy žádat Mgr. Michal
Kocián. Hledáme proto nového vyučujícího BIOxTEV jako zástup za MD prof. Zimové.
S největší pravděpodobností na částečný úvazek. Vše ve spolupráci s basketbalovým oddílem
TJ SLAVOJ Český Brod.
Pí prof. Benešová se rozhodla, že by v příštím šk. roce již nepřijala učební úvazek. Mnoho
rozhovorů a přemlouvání, marné. Proto ŘŠ zahájil jednání s pí Mgr.Markétou Vlasákovou,
která přislíbila, že by částečný úvazek ANJ v příštím šk. roce přijala.
7) Práce na úvazcích – zatím je možné konstatovat alespoň jaké bude přidělení nového
třídnictví v příštím školním roce. Nová třída 1A8 – Mgr.Marie Sixtová,
a) nová třída 1A4 – Mgr.Josef Volvovič. Třídnictví v budoucí třídě 5A8 bylo řešeno
s ohledem na existující a téměř vždy uplatňované pravidlo povinné výměny třídního
po kvartě. Po analýze situace bylo rozhodnuto třídnictví Mgr.Libuši Ježkové
ponechat i s postupem třídy do nového školního roku.
8) Ve St 3.6.2015 odpoledne podpis smlouvy na realizaci rekonstrukce areálového rozvodu
kanalizace = přímé napojení splaškové kanalizace z pozemku gymnázia (bez septiků) do
městské kanalizace. Práce započnou již v příštím týdnu = od 8.6.2015.
9) Důsledky: Školní dvůr a sportoviště budou vyřazeny z provozu – provoz techniky, pohyb
dělníků apod.) Dělící čarou bude spojnice rohu budovy u tělocvičny s rohem letní šatny.
Používat lze rozběhovou dráhu, volejbalové hřiště a travnatou plochu. Výstup z budovy
bočním vchodem (u popelnic). Používat pouze vnitřní šatnové prostory u tělocvičny. Vystup
do prostoru dvora od tělocvičny bude uzavřen. Zodpovídají všichni vyučující. Součást
poučení o BOZP. Poučit i žactvo!
10) V nejbližších dnech dojde k podpisu smlouvy o opravě nadstřešních částí budovy. Hlavní
školní komín a 1 výduch větrací šachty.
11) Poslední dva dny v červnu – možná bude ředitelský den!!! Podle úspěšnosti realizační
firmy, která bude dělat výkopy. Nenastane-li havárie = nic nepřekopnou a nebude

nutné nechávat žactvo na ředitelské volna doma – pak tzv. ředitelské volno vyčerpáme
v Po 29. a Út 30.6.2015. Vysvědčení by se vydávalo v Pá 26.6.2015.
12) V systému INSPIS jsou publikovány výsledky certifikovaného testování, které organizovala
pro naše kvartány ČŠI. Výsledky zatím nejsou ve formátu pdf. To, co bylo možné stáhnout
jsme stáhli. Výsledky postrádají srovnávání s jinými subjekty. Tabulky byly k dispozici již
při tř. schůzkách SPG.

13) STK – předposlední ročníky – Vltava – jede 21 žáků. Teoreticky by stačili 2 vyučující
(Krčmář + Kocián) vzhledem ke zkušenost a náročnosti zabezpečení dětí pojede ještě 3.
pedagog – prof. Benák.
14) Příprava Dne dětí u nás na školní zahradě - ??? zvážit možné využití pouze části zahrady
(stavební práce) – buď část u Penzionu Anna se vchodem kovovou bránou a nebo ta část
zahrady, která je i teď přípustná pro účely výuky tělesné výchovy. – termín 19.6.2015
15) Pedagogická rada je naplánována na Út 23.6.2015 od 14.00 hod. – připomínky k doplnění
variant možného programu pro žactvo v závěru měsíce června. – viz prof. Volvovič –
možnost plánovat projekce atd.
16) Školská rada v úterý 23.6.2015 od 18.00 hod. v ředitelně školy
17) Přihlášení k maturitní zkoušce v podzimním termínu – deadline je 25.6.2015!!!
18) Ve čtvrtek 25.června od 16.30 hod. bude v českobrodské sportovní hale schůzka s přijatými
žáky a jejich rodiči. Účast plánovaní třídní + ředitelství školy + zástupci agentury Corridoor.
19) Volba druhého cizího jazyka v současné primě – rozdělení třídy NEJ x FRJ pokud možno
rovnoměrně
20) Objednány žaluzie pro učebnu č.11
21) Stanoven termín pro pořádání Beánie kvarta na sobotu19.září 2015 – objednat sál a hudbu
22) Podán projekt na výzvu MŠMT č.56 v celkové hodnotě 940.000,-Kč – výjezdy do zahraničí
+ tzv. čtenářská gramotnost.
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Na šablonu alokováno:
Počet šablon k realizaci:

56 756,00 Kč
2

Zájem projevili:
Stříbrská + Špoková

Celkové náklady na šablony:

113 512,00 Kč

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Na šablonu alokováno:
Počet šablon k realizaci:

138 430,00 Kč

Zájem projevili:

1

FRJ

Celkové náklady na šablony:

138 430,00 Kč

2

NEJ

Celkové náklady na šablony:

276 860,00 Kč

3

ANJ

Celkové náklady na šablony:

415 290,00 Kč

Celkový náklad na šablony:

830 580,00 Kč

944 092,00 Kč

6 skupin á 10 žáků = 60 žáků na výjezdech od října do konce kalendářního roku 2015.
23) Podán projekt na zabezpečení školy – zatím výsledek = zda byly/Nebyly finanční prostředky
přiděleny neznáme.
24) Na posledním jednání HV SPG, se mluvilo o Majálesu jenom jako o připravovaném záměru,
a akce je již za námi. Protože na tuto akci byla úspěšně podána žádost o příspěvek na MěÚ
Český Brod, bude nutné vše i vyúčtovat.
Na MěÚ získána dotace 3000,-Kč na
financování 1. části Majálesu - (to bylo 30.4.2015 jako součást posledního zvonění letošních
maturantů)Povinná spoluúčast SPG byla v projektu pro MěÚ popsána částkou 6.000,- Kč,
takže celkové náklady pro SPG byly stanoveny na 9.000,-Kč
HV SPG dal 3.6.2015 souhlas na proplacení těchto nákladů :
Vystoupení Muzikál Hair – náklady na cesťáky
2x500,1.000,-Kč
(cesťáky pro kantory ze ZUŠ, kteří také vystupovali)
Vystoupení skupiny EŠUS
transport nástrojů
2.000,-Kč
(navážení techniky atd.)
Výdaje SPG v souvislosti s Majálesem celkem:
9.279,40,-Kč
25) Pokud jde o další plánování událostí. Získali jsme od „sokolů“ informace o tom, kdy a jak
jsou rozvrženy kurzy tance a společenské výchovy.www.schovancova.cz/tanecni. Podle
tohoto rozpisu jsme určili termín pro Beánii kvarta na sobotu 19.září 2015. ŘŠ objednává
sál sokolovny, SPG objednává hudbu. Na jaře 2015 byl podán projekt a MěÚ Český Brod
uhradí náklady na poplatky OSA.
26) 26) ve třídě 1A8 probíhá sponzorská akce na pořízení nových židlí a pracovních desek
na lavice v učebně č.15. Rodiče žáků z této třídy posílají na účet SPG různě vysoké částky
(podle toho jak je kdo ekonomicky silný) a ŘŠ jim vystaví potvrzení pro daňové účely a SPG
jej potvrdí. Rodičům napíše ŘŠ děkovné dopisy (e-maily)
27) INFO o vývoji situace v zajištění stravování od nového školního roku. ŘŠ ve spolupráci
s dalšími orgány (město, ředitelé ZŠ, provozovatel Školní jídelny Stavokonstrukce a
vlastník objektu) situaci řeší. Od prvních dnů září by mělo být stravování k dispozici ve
stávajících prostorách Školní jídelny Stavokonstrukce s.r.o.!!! Ceny obědů se nezmění!

