Zápis z jednání první schůzky studentského parlamentu Středa 7.9.2016
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Vudmaska, Zrubecká
2A8 …Crosnier, Švejcar
3A8 …Baladrán, Čakan
4A8 …Kdýrová, Štafenová

5A8 … Ramsdorf, Prchal
6A8 … Stuchlíková,
7A8 … Rubešová, Reitzová
8A8 … profesní testování

1A4 …Ravizzo, Hájek
2A4 …Jarišová, Štafa
3A4 …Křížová, Tvrzník
4A4 …Vintrychová, Svobodová

2) Organizace a zabezpečení školního roku 2016 – 2017 – přidělení úvazků
Odchody pedagogů: - Pí prof. Špoková ČJL - Hv – odchod do rodného kraje (Ostravsko).
Zcela nečekaná změna, která si zaslouží jak gratulaci, tak i velké držení palců, aby zdravotní
stav kolegyně Svobodové byl co nejlepší.
Noví vyučující:
Pí Mgr. Jarmila Zavřelová, má jednooborovou aprobaci Hv a převezme úvazek EST Hv po pí
prof. Špokové.
Pí Mgr. Markéta Chvojková převezme po pí prof. Špokové výuku ČJL – redistribuce úvazků
ČJL tak, aby vyučovala třídy VG.
I nadále bude vyučovat BIO pí prof. Nekolná.
Úvazek DEJ (4 hodiny) po prof. Svobodové převzal Dr. Mrvík Úvazek ZSV převezme nová
kolegyně, kterou přijmeme do pracovního poměru. Do konce září bude rozvrh v provizoriu –
tj. bude nutné suplovat. Od října bude vše vyřešeno.
Na MD Mgr. Vendula Choueiry, nemoc– pí prof. Svobodová.
3) Do rozvrhu budou doplněny nepovinné předměty a tzv. kroužky –
způsob finančního krytí těchto mimoškolních aktivit zůstává stejný jako v loňském roce
600,-Kč/rok
Sportovní hry– NG
Út 8. + 9. hod.
(Kad)

600,-Kč/rok
Florbal – VG
St 8. + 9. hod.
(Krč)

600,-Kč/rok
Volejbal VG
Pá 8. + 9. hod.
(Krč)

0Kč/rok
Mediální tvorba
NG + VG
(Doh)

600,-Kč/rok
Gymnastika
Pá 8. + 9. hod.
(Kad)

0,-Kč/rok

0,-Kč/rok

300,-Kč/rok

600,-Kč/rok

600,-Kč/rok

Sbor
(Zav)

Fyzikální
kroužek NG
(Ben)

Posilování VG
(Kad)

Psaní deseti prsty
PDP NG + VG
(Šim)

Latina nebo
Klasická
řečtina VG
(Drá)

600,-Kč/rok
Fotografování
NG + VG
(Rhm)

0,-Kč/rok

Chemie VG

0,-Kč/rok

Netradiční
výtvarné
techniky
NG + VG
St odpoledne
(Jež)

Jsme schopni reagovat i na poptávku po zřízení zajímavého
předmětu.
Musí být
a) poptávka
b) Dostatečný počet zájemců

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 2016
6) Obědy – stravování u „STAROnového“ poskytovatele služby, 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 – 25 Kč, VG– 26 Kč
Oficiální název: „Školní jídelna Stavokonstrukce s.r.o.“ – na čipový způsob registrace hodlají
přistoupit v brzké době. Platba převodem z účtu na účet je sice možná, ale každý bude muset
do kanceláře pro lístky.
Přihlášky ke školnímu stravování jsou letos nové. – zaregistrovat se co nejdříve!
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 skolnijidelna501@seznam.cz jednejte s paní Annou Kovářovou,
telefon: (+420) 605 158 217.
Pro regulérní odhlašování obědů je možné použít e-mail, ale musí to být do 14.00 hodin předchozího
pracovního dne.

POZOR!!! V této jídelně se budou nově stravovat i žáci 9. tříd 2.základní školy Č.Brod (cca
70 dětí + kantoři) Chování ve školní jídelně – v budově je i úřad práce – nutný pracovní klid!
7) Třída(označení) – třídní učitel – zastupující učitel - kmenová učebna
1A8 2A8 3A8 4A8 1A4 5A8 6A8 2A4 7A8 3A4 8A8 4A4
Vla Six Knt Haj Mrv Per
Jež
Vol Kal Ben. Kud Dra
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Doh Doh Rhm Fle Rab Lup Jon Kad Rhm Lup Zap Kad
2
28
15
22
25
21
16
14
12
24
13
3

8) Adaptační kurzy – Adaptační kurzy přijatých studentů: Rekreační středisko Zbraslavice
„U Starého rybníka“ - agentura Corridoor - 1A8 ( prima – pí prof.Vlasáková) – 29.8. –
31.8.2016 a 1A4 ( p.prof. Mrvík ) - 29.-31.8.2016, odjezd vlakem dnes v 7.15
z českobrodského nádraží, návrat v pořádku. Obdržíme souhrnnou zprávu, která bude
doplněna o fotografie.
– Zajišťuje Corridoor v TK– Radslav Pivoňka tel. 601 590 020
9) Události z prázdnin 2016 – práce, které ve škole proběhly jako důsledky předchozích
známých skutečností:
a) Aktuálně se dokončuje a do začátku nového školního roku bude dokončena oprava
havarijního stavu nadstřešní části svázaného komína a větrací šachty v nepřístupné části
střechy. Práce probíhaly 3 týdny.
b) Pí MUDr. Horáková, která má syna ve 3A8 požádala ŘŠ o zakoupení kompletního
počtu vnitřních odkládacích desek pro lavice v kmenové učebně č. 15. Peníze poukázala
prostřednictvím SPG. Zařízeno, namontováno.
c) ředitelství školy pořídilo nové odkládací desky i pro lavice do učebny č.2. Tato učebna
je teď kompletně osazena repasovanými lavicemi.
d) Rekonstrukce stolů v učebně č. 14 je již také ukončena.
e) Ve spolupráci s městem Český Brod – souhrn projektů gymnázia a města – výsledek =
nové kolostavy, které město stihlo nainstalovat do konce srpna 2016. Kamerový systém

školy, který nám v loňském roce zaplatilo SPG teď doplníme o kameru na výložném
ramenu, která bude sledovat prostor před školou. Diskuse na FB!!!

Nejbližší stavebně technické aktivity: do konce září 2016
a) Příprava kotelny na novou topnou sezónu.
b) Výzdoba chodeb školy – zabezp. Pí prof.Ježková (+ výzdoba ředitelny)
c) Příprava nástěnky ve vstupní aule – pověření ….
12) Nejbližší známe termíny událostí, které nesmíme zmeškat:
• V týdnu od 1.9.2016 do 6.9.2016 píší naši studenti DT a PP společné části MZ
na tzv.spádové škole = Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední
odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826
• Vždy první středu v měsíci bude schůze Studentského parlamentu
• Výsledky DT a PP od CERMATu budou k dispozici ve St 7.9.2016

•

•
•

Ústní zkoušky společné a profilové MZ u nás připadají na 12.9.2016 – rozpis
připraví ZŘ. Zařídit pozvání předsedy zkušební komise. Fci třídního bude
vykonávat prof. Benák a prof. Raba. Fci místopředsedy – Mgr. Drábek. .
Oprava MZ XY 4A4 – DT MAT, XYL 4A4 - ANJ, QQ 4A4 ESTv a QQQ
4A4 celá MZ a QWR 8A8 celá MZ
. „V září Světlušky září“ Po 12.9.2016 ( zajišťuje 3A4 ) humanitární akce –
zabezpečí studenti 3A4 a tř. prof. Benák – 4 dvojice studentů (zbytek žactva do
7A8

I letos budou naši studenti volit, protože od 20.–21. září se budou
s podporou MŠMT konat na středních školách po celé ČR Studentské volby do krajských
zastupitelstev. Jsme přihlášeni. Nás se týká termín St 21.9.2016. Film k volbám promítneme
v Út 20.9.2016. Garanti - student L. Pokorný z 8A8 + další pomocníci např. z 2A4 za
supervize p. prof. Volvoviče.
• Od nového školního roku nabízíme studentům možnost zapojit se do
oficiálního programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, (The Duke of
Edinburgh's International Award) (DofE)
Koordinátorkou tohoto projektu na našem gymnáziu je pí prof. Lenka Perutka,
které bude pomáhat pí prof. Marie Sixtová.
Oficiální video programu DofE je na URL:
https://www.youtube.com/watch?v=2g5DOzBdsMA a video našich
kolegyň na URL: https://www.youtube.com/watch?v=RP_DOFZ8uyk. Vše je
dostupné i FB profilu školy. Teď bude vycházet v ČZ článek o tomto projektu
od pí prof. Perutky.
• Letos aplikujeme povinně úpravu podle RVP základního vzdělávání, ze
kterého plyne, že každé z dětí ve škole musí projít vzděláváním v oboru
ekonomické gramotnosti. Proto nepovinným předmětem v kvartě (EGR =
Ekonomická gramotnost) musí projít každý žák kvarty. Praktická realizace –
třída se dělí v prvním pololetí do nepovinného předmětu EGR a RDe. Ve
druhém pololetí si děti obsazení seminářů vymění.
• konzultační hodiny – termín do 30.9.2016 – nový rozvrh již jistě bude ustálen,
• DOD – čtvrtek 24.11.2016, 26.1.2017 v 16,30 hodin
• Sobota 1.10.2016 – Beánie Kvinta – v českobrodské sokolovně = uvítací
ceremoniál pro nové studenty prvních ročníků – připravují maturanti.
Supervize pí prof. Kallupová. Českobrodská Sokolovna, od 18.30 hod..
Hraje BízaBand, vstupenky rodiče 120,-Kč, děti a vojsko polovic – tedy za
60,-Kč. Akce plakáty, vstupenky, výroba artefaktů, pečeti, šerpy atd.
rezervace volného dne. Žádná kolize s tanečními ani prodlouženou!
13) volitelné předměty v tomto školním roce
3A8 – zdravý životní styl ( ZZS Kantová )
a 4A8 Regionální dějepis (RDe Mrv) 4A8 Ekonomická gramotnost (EGR Per)
1.blok 3 x KAJ
2. blok SCBi, SCM a SVS
Předposlední ročníky:
Maturitní
ročníky:

1. blok –
3 x KAJ +
KNJ

2. blok –
SVS, SCM,
PRG, SCDe

3. blok –
LISa, LISb,
SCBi1

4. blok –
5. blok –
IVT1, LEKS, SV2, SVS1,
SV1
SCZ1

14) 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 sponzorských darů apod. a
volnočasových aktivit učitelů se žáky??? Evaluačního testování). Připravujeme informační
leták pro rodiče, aby neprojevili ihned v počátku odpor k placení tohoto příspěvku.

15) Změny v přijímacím řízení – určeno MŠMT. V roce 2017 již bude jenom centrální zadání
přijímací zkoušky. SCIO nebude připravovat testy OSP. K nám tedy bude přijímací zkouška
tvořena jenom testy centrálně zadanými. (ČJL a MAT)
16) Ekologická výchova – sbíráme použité baterie (ne autobaterie) – hlavním měsícem, ve
kterém má sběr probíhat je září t.r.
17) Příští Út 8.9.2015 bude zorganizována Burza učebnic – letošní maturanti přijdou
odprodat učebnice, které již v dalším studiu nevyužijí. Výhodné pro nové třídy 8A8 a
4A4.
18) Chování žactva – Guth Jarkovský, společenské vystupování, ohleduplnost k lidem i
neživému materiálnímu vybavení školy. Chování na veřejnosti. Bezpečnost práce –
seznámení se školním řádem, Pravidly pro hodnocení a klasifikaci studentů a s
„Důležitými požadavky na žáky… - inovováno pro šk.r. 2016 – 2017“
19) V Út 6.9.2016 byla zorganizována Burza učebnic – odprodej učebnic, které žáci již
v dalším studiu nevyužijí. Výhodné pro nové třídy 8A8 a 4A4 i třídy vyššího
gymnázia.
20) Chování žactva – Guth Jarkovský, společenské vystupování, ohleduplnost k lidem i
neživému materiálnímu vybavení školy. Chování na veřejnosti. Bezpečnost práce –
seznámení se školním řádem, Pravidly pro hodnocení a klasifikaci studentů a s
„Důležitými požadavky na žáky… - inovováno pro šk.r. 2016 – 2017“
21) Karty ISIC a ITIC – prolongace již vydaných a založení nových. Úprava ceny směrem
nahoru. Podrobnosti prostřednictvím třídních profesorů.
Poznámka: Přítomní zástupci tříd obdrželi po jednom výtisku
a) Nabídka nepovinných předmětů a kroužků pro školní rok 2016 – 2017
b) Důležité požadavky na studenty ve školním roce 2016/2017

Zapsal: Mgr.Ivo Kocum, ředitel školy

