Zápis z jednání třetí schůzky studentského parlamentu Středa 4.11.2015
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
Přítomni:
1A8 …Ulíková, Švejcar
5A8 … Stuchlíková,
1A4 …Klattová, Štafa
2A8 …Baladrán, Audyová
6A8 … Pepř
2A4 …Křížová, Pokorný
3A8 … Straková, Přikrylová
7A8 … Kohoutová, Ransdorf
3A4 … Spurný,
4A8 … Ulíková, Prchal
8A8 … Hojka
4A4 …Poupová, Štafa
1) Poděkování za bezvadné provedení uvítacího ceremoniálu pro nové žáky prvních
ročníků – Beánie Kvarta. Tato akce proběhla v So 17.října t.r.
2) Nejbližší akce, které jsou ve škole organizovány
a) Příběhy bezpráví – St 4.11.2015 od 14.00 hod. v učebně č. 15 – p. František Teplý

b) Srovnávací testování kvartánů SCIO – Čt 5.11.2015 – testujeme .. ČJL, MAT a
OSP. Náklady testování hradí SPG.
c) Školská rada – změna termínu první letošní schůzky – úterý 10.listopadu od 16.00
hod. v ředitelně školy
d) Vystoupení DKS = Dívčí komorní sbor (sbormistryně prof. Špoková) Dům s
pečovatelskou službou Úvaly - 11.11.2015 v 14:00 hodin
e) Připomínka – v Po 16.11.2015 nebude ředitelské volno!!! Na jaře 2016 budou
pokračovat stavební aktivity a ŘŠ potřebuje mít možnost udělit toto volno v případech
hodných zřetele!
g) Čt 19.11.2015 11.30 hod. – městské kino 154 žáků představení Planeta Země 3000
Východní Afrika – účast třídy 2A8, 3A8, 6A8, 2A4, 7A8 a 3A4
Čt 19.11.2015 13.30 hod. Vystoupení DKS = Dívčí komorní sbor (sbormistryně
prof. Špoková) Domov seniorů ANNA Český Brod
Čt 19.11.2015 16.30 hod. 1. den otevřených dveří pro zájemce o studium u nás
zabezpečení obvyklých aktivit jako v uplynulých letech + účast osob
v obvyklém zastoupení – žactvo bude požádáno o spolupráci.

h) So 21.11.2015 ve spolupráci s o.s. Magnáta a Městem Český Brod – Andělské

zvonění
i) Do Ne 22.11.2015 je nutné poslat potvrzení účasti našich žáků ve finále soutěže o
nejlepší školní časopis a soupisku těch, kteří pojedou. Akce probíhá v Brně a s redakcí
ERRORu pojede pí prof. Perutka. S SPG je vyjednána úhrada cestovních nákladů
všech členů této skupiny.
3) Zhasínání na chodbách po zahájení výuky a skončení přestávek
4) Uzavření oken směrem do ulice – obzvláště křídla v horní části. Učebna č. 3 –
vytápíme ulici – horní křídlo je otevřené! Větrání by mělo být intenzivní, krátké. Další
odvětrávání otevřením dveří směrem do chodby
5) Třídy 1A4 a 1A8 měly do třídních schůzek obdržet hodnotící zprávu z adaptačního
kurzu + fotografie vypálené na DVD. Bohužel, zatím máme pouze odkaz na fotky pro
download odkaz na fotografie z kurzu.
1A4
1A8

- http://www.uschovna.cz/zasilka/GRU6T9WDCCEIDS79-JZH (30x stažení; 909,9MB)
- http://www.uschovna.cz/zasilka/GRPM889SBGRG399J-7DS (30x stažení; 722,5MB)

DVD samozřejmě budou třídám k dispozici.
6) Průkazy ISIC a ITIC – základní informace Školní ISIC je levnější!
o Prvotní pořízení průkazu stojí 260 Kč
o Cena prodloužení v dalších letech je pouze 150 Kč
o V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč
(ISIC v běžné distribuci stojí 300 Kč každý rok)
Prolongace je možná pouze pro ty průkazy, které budou vydány u nás ve
škole.
Průkaz ponese logo naší školy
Ti, kteří se zapsali jako zájemci budou muset dodat barevnou fotografii
k nascanování.
7) Práce na rekonstrukci nadstřešní části tří podružných komínů započaly v Po
2.11.2015. Hlášení šk. rozhlasu připomnělo studentům základy bezpečnosti. –
Připomínáme, že je přísný zákaz vycházení do prostoru školního dvora. Při transferu
po školní budově sledujte pohyb pracovníků kominické firmy a umožněte jim snadný
průchod s břemeny po schodišti.
Od zítřka (od Čt 5.11.2015) kola a koloběžky parkovat pouze mimo školní budovu.
8) V nejbližší době musíme omezit ukládání bicyklů a koloběžek v prostoru před
tělocvičnou a výhledově bude následovat zákaz jejich umisťování kdekoli uvnitř
budovy. Kola opřená bez přemýšlení o dveře koupelny, WC i dveře do dvora
znemožňují využívání těchto prostor, znečišťují při převádění a parkování schodiště a
chodby, odírají stěny. Jednáme s MěÚ Český Brod o umístění kolostavů z městského
mobiliáře před budovu gymnázia – Případně zařídíme sledování kolostavu IP kamerou
se záznamem Při jednání na HV SPG jsme hovořili o možnosti pořídit kolostav jako
jeden ze sponzorských cílů v době před Vánoci 2015)

9) Třídy VG mají za úkol vybrat do přípravného Majálesového výboru alespoň jednoho
svého zástupce. Konečné slovo k výběru osob do výboru bude mít ŘŠ. (Je nutné
vybrat vhodné grafiky, organizační pracovníky apod. Funkce člena Majálesového
výboru není funkcí čestnou. Očekáváme vysoké pracovní nasazení.) Je možné, že
z některé třídy nebude vybrán žádný zástupce a z jiné třídy zástupců více. Jde o
funkčnost a akceschopnost výboru.
První schůzka v týdnu od 9. do 13. 11. 2015. Nesmí to být středa!!!
Druhá schůzka Majálesového výboru v úterý 8.12.2015
10) Ve spolupráci s Ameba production je již zahájena příprava dalšího Majálesu II. Po
jednání s p. Petrem Fořtem (AMEBA Production) a po rozboru všech variant výběru a
vůbec i možností účinkujících kapel jsme došli k termínu Majálesu II. 30.4.2016.

11) Žákovské připomínky – nesvítí světla na konci suterénní šatny a nefunguje zvuková
aparatura v učebně č. 13 – ŘŠ přislíbil nápravu.

