Zápis z jednání čtvrté schůzky studentského parlamentu Středa 2.12.2015
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
Přítomni:
1A8 …Ulíková, Švejcar
5A8 … Kabíčková, Štefančová,
1A4 …Štafa, Svobodová
2A8 …Baladrán, Audyová
6A8 … Pepř, Zumr
2A4 …Křížová, Pokorný
3A8 … Štafenová, Kdýrová
7A8 … Kohoutová, Ransdorf
3A4 … Spurný, Svobodová
4A8 … Kamenčáková, Prchal 8A8 … Hojka, Kliková
4A4 …Poupová, Štafa
1) ŘŠ vysvětlil ekonomickou situaci školy na konci účetního období = konec
kalendářního roku. Rozpočet školy byl v roce 2015 využit převážně na opravy a
rekonstrukce. Na některé akce škola získala mimořádné finanční prostředky.
(Kanalizace. 2x oprava komínů a větracích šachet atd.) Nezbývají již žádné prostředky
na posílení nároků předmětových komisí, nákupy učebnic, učebních pomůcek apod.
2) Bobřík – úspěchy našich žáků Letos dosáhli Martin Borecký z 2A8 v kategorii
Benjamin a Jan Kaifer z 4A8 v kategorii Kadet opět fantastického úspěchu. Oba
studenti neudělali při řešení úloh ani jednu chybu, takže jim 1. místo nejen ve
školním kole, ale i v celé České republice právem náleží. V kategorii Junior dosáhl
nejlepšího výsledku Matyáš Svítok z 6A8, který získal 212 bodů. Dalším výrazným
úspěchem je postup Tomáše Bedrníka ze 7A8 do krajského kola v kategorii Senior.
Krajské kolo se koná letos poprvé a jen v této kategorii

3) MaSo v pondělí 9. listopadu byli žáci nižšího gymnázia na MFF UK na matematické
soutěži MaSo. Již jsou dostupné výsledky. a "Naši" chlapci se umístili v celkovém
pořadí na skvělém 8. místě. Vyhlášená gymnázia ČR jako např. PORG skončila až za

námi!

4) Finále celostátní soutěže o nejlepší školní časopis se konalo v Brně. Našich studenti
s časopisem ERROR získali diplom a spoustu nepříjemných pocitů z toho jakým
způsobem byl finále vedeno. Škoda jejich marného pocitu. Vedení školy si jejich
umístění považuje a vysoce jej hodnotí! Redaktoři časopisu ERROR ze současné
třídy 7A8 hledají spolupracující redaktory i z jiných tříd. Přijďte a nabídněte
jim svoje články, ankety i jiné příspěvky. Je dost pravděpodobné, že vaše
novinářská kariéra začne právě teď!
5) Budeme na webu školy opět publikovat žádost na rodiče a další přátele školy o
případné sponzorování. Rozpočet školy je opravdu tak napjatý, že na spostu
užitečných věcí nemůžeme ani pomyslet. Prosíme, rozšiřte informaci mezi rodiči a
známými – peníze a nebo věcné dary – snížení daňového základu a nebo jenom pro
dobrý pocit. Je to opravdu potřebné. Děkujeme.
6) ISIC / ITIC – zatím tiskopisy odevzdala pouze třída 1A4 a prof. Krčmář. Přidala se i
třída 8A8. Příliš pomalý postup!
7) Mapa školy od SCIO - ŘŠ deklaroval, že chce zjistit stav klimatu ve škole
prostřednictvím projektu Mapa školy. Nabídku, kterou SCIO poskytuje
k prozkoumání se týká
a) vztahů mezi studenty, učiteli, vedením školy i rodiči
b) klima pedagogického sboru
V základní verzi vychází cena tohoto testování ve všech třídách školy + jejich rodinné zázemí
+ pedagogové školy na částku 18.048,-Kč. Pokud je k tomu ještě objednána i
individualizovaná zpráva (bez ní to moc smyslu nemá), pak se cena navyšuje o 8.500,-Kč.
Celkové náklady vycházejí na 26.548,-Kč. Z běžného rozpočtu školy není možné v roce
2016 tuto částku uvolnit. – možná balíček pod sponzorský stromeček?
7) Doplňovací volby do školské rady – ŘŠ vypsal žádost prostřednictvím všech
komunikačních kanálů o podávání kandidatury (rodiče x zletilí žáci). Je nutné podat informaci
i ve třídách, ve kterých jsou a nebo budou zletilí žáci, kteří mohou kandidovat. Vzhledem k
tomu, že členka současné ŠR, slečna Monika Dvořáková, je maturantkou a koncem školního
roku končí studium na našem gymnáziu, je zapotřebí na její pozici zvolit nového člena RŠ.
ŠR pověřila ředitele školy, aby oslovil rodiče žáků prostřednictvím komunikačního systému v
Bakalářích, a požádal je, aby uplatnili svůj zájem o nominaci do voleb na uvolněnou pozici
jako zástupce studentů a rodičů. (Splněno, využit i web školy a FB profil školy!)
Žádáme proto zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se přihlásili se svou
kandidaturou na emailskolskarada@gcbrod.cz do čtvrtka 10.12.2015.
Volby proběhnou v úterý 5. ledna 2016. V dopoledních hodinách budou volit zletilí žáci a
odpoledne, v době třídních schůzek, budou volit zákonní zástupci nezletilých žáků.
Nově zvolený člen ŠR by se ujmul své funkce na schůzi ŠR v červnu 2016. Z toho plyne, že
svou kandidaturu mohou zvážit i ti studenti, kteří dovrší plnoletosti teprve v červnu 2016.
8) Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 zaměřenou na
snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných
zdrojů energie. Žádosti lze podávat do 15. 4. 2016. http://www.opzp.cz/vyzvy/19vyzva. Projektové záměry budou předkládány Radě kraje hromadně. Počátkem ledna
2016 obdržíme bližší informace. Naše gymnázium je již v této výzvě zapojeno a
intenzivně pracujeme na tzv. přípravných činnostech.
9) Proběhly opravy žaluzií – spíše jenom pokus o opravu. Zničený strojek (převodovka
do učebny č.21 není opravitelný a ani neexistuje adekvátní náhrada. Provoz poslední
žaluzie v uč. 21 je proto jenom nouzový.
10) Pro nefungující stoupačku (odpad) z učeben č.4 a 5 v přízemí a učeben nad nimi –
opět nouzový režim. V sobotu 5.12.2015 přijde instalatér.
11) Aktivace Majálesového výboru pro Majáles 2016 – základ – Majálesový výbor
z dubna roku 2015 + kooptace
12) Připravujeme Školní adventní koncert – KINO – Pátek 11.12.2015. Na starost má pí
prof. Špoková. Generálka bude ve Čt 10.12.2015 od 12 do 14.00 hod. v Kině.
13) Připravujeme celoškolní Florbalový turnaj v Po 21.12.2015
Dopoledne – turnaj NG x odpoledne turnaj VG

14) Vánoční besídky – nejspíše jenom třídy NG – Út 22.12.2015
15) Vánoční prázdniny od 23.12.2015 do 3.1.2015. Nástup služby bude 4.1.2016
16) 5.1.2016 dopoledne volby nového člena do školské rady – volí zletilí studenti.
Odpoledne volby nového člena do školské rady – volí zákonní zástupci nezletilých
studentů.
17) Verze plánu práce školy s doplněnými daty u důležitých událostí + specifikace akcí je
již na školním webu.
18) Blátem ucpané umyvadlo u tělocvičny ??????????????
19) Princip funkce „zádveří“
Zapsal
Mgr.Ivo Kocum
Ředitel gymnázia

