Zápis z jednání osmé schůzky studentského parlamentu středa 6.4.2016
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
Přítomni:
1A8 …Ulíková, Švejcar
5A8 … Stuchlíková
2A8 …Eichlerová, Audyová 6A8 … Pepř, Zumr
3A8 … Štafenová, Borecký
7A8 … Kohoutová, J.Ransdorf
4A8 … M.Ransdorf, Prchal
8A8 … M.Dvořáková, Hojka

1A4 …Štafa, Jarišová
2A4 … Křížová, Pokorný
3A4 … Spurný, Vintrychová
4A4 …Poupová, Štafa

1) Proběhla jednání s RWE a projekční kanceláří ohledně rekonstrukce plynovodní
přípojky do školní vily ve vazbě na rekonstrukci ulice Masarykova. ŘŠ adjustoval na
KÚ k podpisu pro Radu kraje kompletní dokumentaci pro realizaci této nové přípojky.
2) Ekonomický audit – výsledek – bez závad
3) Přijetí nového školníka (p. Karel Zeman) na částečný úvazek – Po, St a Pá od 6.30
hod. do 14.00 hod. (je to zástup za nemocného stávajícího školníka p. Zradičku)
4) Kontrola BOZP proběhla 31.3.2016 - Závady zjištěné prohlídkou objektu Gymnázia
byly odstraněny ihned.
5) Odevzdávání maturitních otázek k podpisu – do Čt 5.5.2016.
6) Pá 8.4.2016 – Kontrola objektu z hlediska PO (Požární ochrany).
7) Práce Majálesového výboru – předat plakáty k vyvěšení v obcích, kde studenti bydlí
8) Žádost na PK TEV – umožnit studentům vyššího gymnázia nácvik
FAMFRPÁLOVÉHO utkání a připravit s nimi turnaj, který pak proběhne jako součást
Majálesu 30.4.2016!
Sobota - 30.4.2016 – bude v lokalitě školní zahrady Majáles 2016
…
• Plakáty vyrobeno bude 1200 plakátů formát A2…výlep, k vyzvednutí v
ředitelně
• Web – hotový– na URL: http://www.cbrodmajales.cz/
• Facebook – spuštěn spolu s webem na URL:
https://www.facebook.com/events/553308111495953/

• Spuštění prodeje vstupenek – již se prodává Základní vstupné 280,- Kč
předprodej, 330,- Kč na místě, JUNIOR 200,-Kč, na místě 250,-Kč, ZTP 200,Kč na místě, < 9 let na místě 100,-Kč.
• Průvod – úkol pro studentskou veřejnost - koncept + vymyslet jak jej
zpropagovat (letáčky, rodiče, hudební nástroje v průvodu) čarodějnice.
• Volba krále Majálesu – hlasování pomocí Facebooku (možnost sdílení a
jednoduché přehledy) – viz školní FB profil
• Famfrpál –pravidla + systém hry (souboj mezi studenty, zapojení návštěvníků
do soutěže, registrace dopředu)
• Pukec – stolní hra
• Hudební dramaturgie – přidáno: Kapela – Burning Arrows (15 – 20 min
hrací čas) a Školní sbor – Harry Potter Č.B.G. hymna na zahájení finále
Famrpálového turnaje
• Brigádníci – potřebujeme spoustu pomocníků, kteří se zapojí činností na
potřebných pozicích v den Majálesu – úkol zjistit kdo má zájem pomáhat
Brigáda bude v sobotu 23.4.2016
9) Skupina našich studentů odjíždí do Lichtenfelsu v So 16.4.2016. Ped. Doprovod – pí
prof. Kantová a Kallupová – návrat v Pá 22.4.2016
9) Přijímací zkoušky – čtyřleté – Pá 15.4.2016, osmileté Po 18., resp. Út. 19.4.2016
10) Pro maturitní ročníky – v Po 18.4.2016 – tento den zůstanou maturitní třídy doma a
tento den je pro ně dnem volna před maturitní zkouškou – tedy část tzv. svatého
týdne.

11) Volba druhého cizího jazyka v budoucí třídě 2A8. – Třída se tak rozdělí přibližně
v poměru 50/50 na FRJ a NEJ!
12) So 23.4.2016 – brigáda na přípravu Majálesu. Vždy v Pá schůze Majálesového výboru
13) Jednání HV SPG – Máme uvolněny finance na nákup maturitních ubrusů a váz
14) Klasifikační porada na maturitní třídy je stanovena na Út 26.4.2016. Vydávání
maturitních vysvědčení připadá na Pá 29.4.2016.
15) Týden předem chce ŘŠ znát koncept posledního zvonění. (V Pá 29.4. již odpoledne
začnou na školní zahradě práce na stavbě pódia apod.
16) JZS DT a PP společné části MZ je již známo

.
17) Břetislav Hájek (6A8) – nominován do soutěže o titul nejlepšího studenta na
www.nejlepsistudent.cz – podporováno MŠMT.
18) HV SPG nabízí, abychom připravili rozvahu co nakoupit pro zlepšení komfortu a
zlepšení kvality výuky za řádově 200.000,-Kč ještě do hl. prázdnin 2016
19) Do učebny č. 23 pořídit funkční závěsy!
20) Zkontrolovat funkčnost elektrickou okoušečů rukou na toaletách.
21) Zapojení školy do operačních programů, které budou realizovány dříve než by bylo
možné spustit akci „Nové školní hřiště“.
a) OPŽP – snížení energetické náročnosti budovy – nová střecha, nadstřešní části,
zateplení krovů, nové výplně stavebních otvorů (okna, dveře).
b) Školní zahrada, včetně výukových prostorů
c) Funkční propojení zahrady gymnázia a muzea pro konání akcí včetně
mobiliáře
Ve spolupráci s městem
– kolostavy před školní budovou – (nákres je v příloze)
- lampa veřejného osvětlení před vchodem do školy
- Městská kamera, která by monitorovala vstup do budovy gymnázia
d) IP kamera, která by byla namontována u okna ředitelny sledovala kolostavy
před budovou.
Zapsal: Ivo Kocum
Příloha: - kolostavy před školní budovou

