Oficiální název: „Školní jídelna Stavokonstrukce s.r.o.“ – na čipový způsob registrace
nepřistoupí. Platba převodem z účtu na účet je sice možná, ale každý bude muset do kanceláře
pro lístky.
Přihlášky ke školnímu stravování jsou letos nové.

Zápis z jednání první schůzky studentského parlamentu Středa 3.9.2014
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Mašín, Borecký
2A8 …Straková, Pirochová
3A8 …Uhlíková, Prchal
4A8 …Stuchlíková, Kabíčková

5A8 …Prošek, Pepř
6A8 …Ransdorf, Kohoutová
7A8 …Kliková, Kamenčáková
8A8 …Stárková, Líbal

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 jednejte s paní Marešovou,

1A4 …Křížová, Pokorný
2A4 …Svobodová, Spurný
3A4 …Štafa, Poupová
4A4 …Feldeková, Kopecká

telefon: (+420)725 878 598 .
Pro regulérní odhlašování obědů je možné použít e-mail, ale musí to být do 14.00 hodin předchozího
pracovního dne.

7) Třída(označení) – třídní učitel – zastupující učitel- kmenová učebna

2) Organizace a zabezpečení školního roku 2014 – 2015 – přidělení úvazků
Noví kantoři: Mgr.Michal Kocián, BIO-TEV, Mgr.Vítězslav Lupínek IVT, MAT, Bc.Marie
Sixtová – ZMP x MAT, Markéta Špoková Estův - ČJL
Návrat po MD – pí Mgr. Ilona Svobodová – Štolcová ZSV, DEJ
Odešli: Mgr.František.Teplý, Mgr.Vladimír Libovický, Mgr.Miroslava Vostruhová, Mgr.Eva
Seidlová, Mgr.Monika Hartmanová
na MD k 1.2.2013 pí Mgr.Miroslava Zimová, Na MD od 9.6.2013 Lenka Koziolová
3) ) Do rozvrhu budou doplněny nepovinné předměty a tzv. kroužky –
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způsob finančního krytí těchto mimoškolních aktivit zůstává stejný jako v loňském roce
600,-Kč/rok
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kroužek

Novinářský
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PDP

Ruština

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 2014
6) Obědy – stravování u nového poskytovatele služby, i když na stejném místě (tj.
Stavokonstrukce a ani název společnosti se nemění.
: 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
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8) Adaptační kurzy –
26. – 30.8. oba první ročníky jsou na stejném místě v různých termínech. Adresa Jindřichov 20,
Lučany nad Nisou, 466 02, chata Muhu - 1A8 + Mgr.Svobodová V termínu od 26.8.do 28.8.2014
a 1A4 + Ing.Kantová od 28.8. do 30.8.2014, odjezd bus od školy 8.30hod. , příjezd ke škole
v So 30.8.2014 cca v 15.00 hod. – Zajišťovala agentura Corridoor – lektor kurzu
p.Ing.Radslav Pivoňka tel. 601 590 020. Po návratu obou skupin vyplynulo ze zjišťování ŘŠ, že se objevily
téměř shodně se projevující zdravotní příznaky u frekventantů obou skupin. Zažívací obtíže. Nutnost vyhledat lékařské
ošetření. ŘŠ v této souvislosti kontaktoval agenturu Corridoor, aby zjistila další podrobnosti a hlavně zjednala
nápravu, pokud se jedná o systémový problém .

8) Události z prázdnin 2014 – práce, které ve škole proběhly jako důsledky předchozích
známých skutečností:
a) Výběrové řízení na pořízení HW a SW z peněz EU – vybavena učebna č.11 zbrusu
novými počítači. Vše řídí nový server s nainstalovaným SW WinServ 2012 R2. Na
pracovních stanicích je Win 8.1., všude Office 2013. Stejně tak jsou i nové počítače k řízení
dvou nových diaprojektorů, které jsou nainstalovány nově v učebnách č.15 a 27.
Žactvo i ped. Sbor bude muset používat nové přihlašovací údaje do WinServ. Vše je již
připraveno.
Do učeben s novými diaprojektory ještě budou namontovány obvyklé skříňky, ve kterých
budou počítače skryty. Ovladače pro dataprojektor a pro aktivní reproboxy nafasují správci
dtto učeben.
Základní podklady (Loginy a vygenerovaná hesla jsou u ŘŠ)
U stávajících počítačů, které ovládají dataprojektory v učebnách budou nainstalovány
přepínače zdroje datového signálu, takže půjde bezproblémově připojit vlastní NTBk, aniž by
bylo nutné odpojivat VGA kabel od vlastního pevného PC!!! Nainstalovat do učeben – úkol
pro vyuč. IVT. Zakoupili jsme i jeden mobilní diaprojektor, který bude uložen u ŘŠ.
b) SPG sponzorsky zakoupila dvě zbrusu nové keramické tabule (Triptych).
Nainstalováno je v uč.č.27 a v uč.č.21. Mohou posloužit jako projekční plocha.
c) akce likvidace dřevomorky v učebně č.5 (chemická laboratoř) Stavebně je akce
dokončena. Zbývá dodat nábytek na místo a provést zapojení přívodů energií a sítí.
Získali jsme sponzora – ing.Tomáše Němce – bývalého absolventa našeho gymnázia, který
nový nábytek sponzorsky zaplatí.
Během prázdnin jsme dovedli do konce výběrové řízení, ze kterého vzešel dodavatel
laboratorního nábytku a laboratorního vybavení. Z toho se odvinula vítězná cena dodávky,
která by měla být do konce září alespoň v základu (korpusy lab. Stolů) naistalována na místě.

Vítězná cena je necelých 620 000,-Kč. V tuto chvíli probíhají dílčí jednání s firmou Školab o
podrobnostech barevného a jiného řešení.
Nejbližší stavebně technické aktivity: do konce září 2014
a) Udělat poptávkové řízení na provedení výmalby prostor školy.
b) Rozmontování původního laboratorního nábytku z chodby v přízemí
c)oprava školní věžičky a zajištění „pochůznosti půdy a ochozu školní věže“ – desky OSB před akcí k 95. Výročí založení školy - učni
d) Výroba a instalace dřevěných skříněk na řídící PC do učeben15 a 27 - učni
e) Elektrikářské práce (zapojení nových chráničů do rozvaděče v chemické laboratoři, aby
nová elektroinstalace odpovídala ČSN a prošla revizí – učni
f) Osvětlení školního dvora z astronomického balkónku – učni
g) Výzdoba chodeb školy – zabezp. pí prof.Ježková (+ výzdoba ředitelny)
h) revize elektrorozvodů v celé školní budově je již hotova
10) Stavebně technické aktivity od poloviny října 2014
a) dokončení oprav na věžičce a v půdních prostorách – netěsnosti střech, zatékání podél
komínových těles atd. – učni
b) Výmalba prostoru schodiště, chodeb a učeben v jednotlivých poschodích – učni V době
malování prostoru schodiště (bude naplánováno na termín bezprostředně po podzimních
prázdninách – Čt 30. a Pá 31.října 2014 bude ŘŠ zvažovat zařazení tzv. ředitelského dne.
11) Nejbližší známe termíny událostí, které nesmíme zmeškat:
• V týdnu od 2.9.2014 píší naši studenti DT a PP společné části MZ na
tzv.spádové škole = OA Kolín, Kutnohorská 41. Jedná se o 3 studenty
maturitních tříd z šk.r. 2013 - 2014
• Výsledky DT a PP od CERMATu budou k dispozici v Po 9.9.2014
• Ústní zkoušky společné a profilové MZ u nás připadají na 15.9.2014 – rozpis
připraví ZŘ. Pozveme pí předkyni z G. Brandýs nad Labem a fci
místopředsedy bude konat pí.prof.Mrvík Oprava MZ 1 žák IVT, opr. MZ
z ESTv 1 žák a opr. MZ z DEJ 1 žák. Celá MZ 3 žáci.

•

V září Světlušky září 9. 92014 ( zajišťuje 3A4 ) humanitární akce – zabezpečí
studenti 3A4 a tř. prof. Benák – 3 dvojice studentů
• Letos máme jediný nový předmět, který ještě nikdy nebyl vyučován a vznikl
v souvislosti s nepovinným předmětem v kvartě (EGR = Ekonomická
gramotnost).
• 19.-23. září 2014 - vodácký zájezd se studenty do Lichtenfelsu ( vedoucí
Libovický,Kupec) jsou již přihlášení zájemci z řad studentů naší školy
• 4.10.2014 – Oslava 95. výročí založení školy + dalších výročí školy v tomto
školním roce. (90. výročí slavnostního otevření školní budovy a 70. výročí
od podepsání kapitulace německých vojsk 8.5.1945)
• 10. – 12.10.2014 – Vavřinecký potok – vodáci z LIF u nás
• Bílá pastelka 15.10.2014 – zajišťuje 7A8 (3 dvojice)
• Podzimní prázdniny Po 27.10. a St 29.10.2014
• Pravděpodobně ředitelský den ve Čt 30.10. a v Pá 31.10.2014
• Sobota 8.11.2014 – Beánie Tercia – v českobrodské sokolovně = uvítací
ceremoniál pro nové studenty prvních ročníků – připravují maturanti.
• DOD = Dny otevřených dveří pro zájemce ze ZŠ – čtvrtek 13.11.2014,
22.1.2015 v 16,30 hodin
12) volitelné předměty v tomto školním roce
3A8 – zdravý životní styl ( ZZS Kudrnáčová ) a 4A8 Regionální dějepis (RDe Mrv)
4A8 Ekonomická gramotnost (EGR Str)
– předposlední ročníky : 1.blok 2 x KAJ + 1xKNJ
2. blok SCBi,SCM a SVS

- poslední ročníky : 1. blok - 2 x KAJ
2. blok – SCM, SCBi
3. blok – SVS1, LISa
4. blok – SCZ1, SCDe
5. blok – SCCh, LISb
13) Opravy – 2015 – již je naplánováno a ŘŠ nechal i vyhotovit projekt s rozpočtem na
325.000,-Kč na napojení areálové kanalizace bez septiků přímo do městského kanalizačního
řadu. My do toho vložíme svoje peníze získané z pronájmů a o zbytek budeme žádat KÚ
14) Oslavy 95. Výročí založení školy – bylo projednáno v pedagogické radě v Út 2.9.2014.
Žactvo bude oslovováno pedagogy k výkonu činností, které jsou nezbytní pro přípravu,
realizaci a likvidaci akce. Na So 4.10.2014 by si měl každý student školy rezervovat volno
a měl by být k dispozici pro činnosti, kterými bude pověřen v časech, které budou
zapotřebí!!!
15) Bankéři jdou do škol – 18.9.2014 – první 2 hodinyv tělocvičně – poslední ročníky +
dopnění z nižších ročníků
16) Ekologická výchova – sbíráme použité baterie (ne autobaterie) – hlavním měsícem, ve
kterém má sběr probíhat je září t.r.
17) Tento Pá 5.9.2014 bude zorganizována Burza učebnic – letošní maturanti přijdou
odprodat učebnice, které již v dalším studiu nevyužijí. Výhodné pro nové třídy 8A8 a 4A4
18) Připomínka studentů – Ve 2. patře opět z neznámých důvodů uzamčeno malé WC
v sektoru u učebny č.28. – ŘŠ přislíbil nápravu.

