Zápis z jednání páté schůzky studentského parlamentu Středa 7.1.2015
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.21 – 2.patro
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Mašín, Borecký
2A8 …Straková, Přikrylová
3A8 …Ulíková, Prchal
4A8 …Mukařovská, Kabíčková

5A8 …Prošek, Pepř
6A8 …Kohoutová, Ransdorf
7A8 …Zumrová, Vargová
8A8 …Šeda, Líbal

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

1) Žádosti rodičů o cokoli – je nutný spolupodpis žáka/yně!
2) Poděkování za školní akademii – doplnit děti k pochvale . Poděkování za fotografie na
školním FB od Ing.Rahmové. Jak je to s natočeným záznamem akce??? – prof.Dohnal??
3) Poděkování za třeťačkou zábavu – i rodiče z SPG byli spokojeni
4) Nastoupila nová kolegyně – pí prof. Moniky Fleislebrové – aprobace FRJ – TEV – místo
po pí prof.Choueiry – Pověření výkonem funkce zastupujícího třídního pro třídu 7A8
5) Nákupy z konce loňského roku – měly by zbýt peníze na nákup židliček do jedné učebny
+ „kousek“.
6) Pokračují malířské práce na zbývajících učebnách školy a práci zahájili i elektrikáři –
učni, kteří připraví rozvody el. energie pro ohřívače vody na WC. Zadánu mají i opravu
křížového vypínače schodišťového osvětlení v 1. patře a opravu tělesa zářivky, které brání
správné funkci ½ osvětlovacích těles v učebně č.3 v přízemí. Pak nastoupí učni instalatéři.
7) Učebna č.4 – prakticky je již dokončena – chybí rozvod plynu a instalatérské napojení
chemické výlevky na odpadní potrubí. Bude slavnostní otevření chem. Komplexu??? Ing.
Němec – sponzor, z jehož prostředků byla pořízena chemická laboratoř přislíbil svoji
účast.
8) LVVZ 2A4 + 5A8 – příprava podkladů (Krč + Kal + Kon)
9) Seminář Holocaust a regionální dějiny 22.1.2015 – obesíláme okolní gymnázia a základní
školy – pozvat i rodiče v průběhu třídních schůzek
10) Příprava filmové noci (28.1.2015) – rómská tématika
11) Přístupy do Bakalářů – opět náznaky bombingu na vstup našeho serveru, který se pak
zahlcuje a nedovolí další přihlašování zájemců z WAN. – Na vině může být i častý přístup
ze SMARTPhonů či iPADů, při kolísavém signálu sítě. Bombero – rychlá kadence 60
přihlášení ve dvou dávkách. Druhá dávka dokonce při vyučování (nejspíše SMART
Phone).
12) Pochvaly za Andělské zvonění a Vánoční akademii a organizaci a provedení třeťácké
zábavy – vyučující mají za úkol napsat do rastru ve sborovně a doplnit za co pochvala má
být udělena
13) Co jsme chtěli od rodičů – od HV SPG Kamerový systém + doplacení peněz na židličky
– viz
Na kamerový systém máme v podstatě čtyři nabídky od 3 firem – všechny se pohybují +/- kolem
částky 20.000,-Kč. Nabídky se liší jenom podle toho zda firma tuší a je vůbec schopna zakázku
pro školu zvládnout. Je totiž nutné dodržet podmínky ÚOOÚ a systém zapínat a vypínat ve
stanovené časy tak, aby záznam probíhal jenom v době vyučovacích hodin.
14) Pedagogická rada 27.1.2015 od 14.00 hod. – klasifikace
15) Jak s Beánií – připomínka návrhů z poslední provozní porady na začátku prosince 2014 –
Dohodnuto: Beánie jako uvítací ceremoniál pro nové studenty bude zachována
s těmito dohodnutými pravidly:
a) Rámec Beánie zůstává stejný jako v předchozích letech – ceremoniál uvádějící novice do
„stavu studentského“ - spojeno s taneční zábavou a dalšími vystoupeními a plněním
zadaných úkolů nejlépe humorného rázu. Noví žáci dostanou upomínkové artefakty
b) Beánii pořádá ředitelství gymnázia ve spolupráci se Společností přátel školy a tato
skutečnost bude uvedena i na plakátech a dalších propagačních materiálech.
c) Beánie bude zpravidla začínat v 18 hodin a končit v 00.00 hod.
d) Beánii všestranně zabezpečují studenti maturitních ročníků
e) Za uspořádání Beánie dostává každá maturitní třída částku 1500,-Kč od SPG

f) Beánii má z hlediska organizačního na starosti pí prof. Kallupová, které jsou povinni tř.
profesoři maturitních i ostatních tříd poskytnout součinnost. Automaticky předpokládáme
součinnost třídních i žáků z primy a 1A4 v účasti na akci a při vytváření i plnění
programu.
g) Beánie bude probíhat co nejdříve po začátku školního roku (konec září či začátek října)
h) Na programu Beánie se budou svými vystoupeními a programem spolupodílet i žáci
ostatních tříd nižšího gymnázia ve spolupráci se svými třídními profesory.
i) Úkolem všech vyučujících je Beánii propagovat, aktivně se na ní zúčastnit a vést k účasti
na této akci i žáky z ostatních tříd školy spolu s jejich rodiči
16) V programu Beánie budou i prvky, které zapojí do děje žáky i jejich rodiče
17) Ohlášení problémů s docházkou (stanovené procento je 75%) a klasifikací po jednotlivých
předmětech a třídách – viz rastr na nástěnce, aby v pololetí nebyli rodiče překvapeni
18) Příprava 2.DOD ve čtvrtek 22.1.2015 – záměr – využít scénáře a personálního zajištění
stějně jako při DOD č.1 v listopadu 2014.
Informativní schůzka od 16.30 hod. přízemí
– čtyřleté studium učebna č. 4
Koc, Krč, Rab
– osmileté studium učebna č.2
Tělocvična – snížené přízemí - tělovýchovné aktivity – ??? Kon
Učebna č. 11 počítače + internet Rhm
Výtvarná dílna – učebna č.16 – 1. patro Jež
Hra na hudební nástroje, zpěv – učebna č. 27 2.patro Špo
Poznávání rostlin – učebna č. 21 – 2.patro - Pk určí realizátora - Kad
Žákovské projekty – učebna č.22 – 2.patro Pk určí realizátora
Fyzikální show – učebna č.23 – 2.patro - nahradit projekcí
Projekce filmů z produkce kroužku mediální tvorby – učebna č. 28 – 2.patro Doh
19) Zdravení pracovníků školy našim žactvem jako opět nastupující problém
20) Sběr mobilů ( do 20.1.2015), sběr papíru a sběr elektrospotřebičů
21) Nefunguje vysoušeč rukou na toaletě u tělocvičny. Toto WC by mělo mít trvale uzavřené
dveře!!!

