Zápis z jednání druhé schůzky studentského parlamentu Středa 5.10.2016
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Kočí, Zrubecká
2A8 …Crosnier, Švejcar
3A8 …Baladrán, Čaban
4A8 …Kdýrová, Štafenová

5A8 … Ransdorf, Prchal
6A8 … Stuchlíková,
7A8 … Zumr, Tejček
8A8 …Kohoutová, Pepř

1A4 …Ravizza, Hájek
2A4 …Jarišová, Štafa
3A4 …Křížová, Pokorný
4A4 …Vintrychová, Svobodová

2) Beánie Kvinta – poděkování všem žákům i pedagogům, kteří se aktivně této akce
zúčastnili. Doručení fotografií a videí z akce k ŘŠ.
Východiska pro pořádání sedmácko-třeťácké zábavy – EET ANO/NE + další
speciality řeší třídní prof. předposledních ročníků.
3) Článek do ČBZ na téma Beánie Kvinta nebyl do uzávěrky ŘŠ zaslán.
4) Poptávka po vyučujícím s aprobací ZSV x DEJ – inzerát do UN. Inzerát máme i na
http://burza.rvp.cz/inzerat/443 a serverech ÚP.
5) Změny v ŠVP – v souvislosti s inkluzí a předpokládanou povinnou maturitou z MAT
(POZOR!!!! Jedná se i o mimořádně nadané žáky) další námět = návrh člena školské
rady Jakuba Ransdorfa na proměnu ŠVP. ŘŠ na jednání ŠR závazně přislíbil, že se
této problematice bude věnovat jednání ped. rady na počátku října 2016.
V předposledním ročníku je podle názoru studenta Ransdorfa příliš hodin
přírodovědných předmětů. (CHE, FYZ, BIO po 3 hodinách) Navrhuje zredukovat na 2
hodiny týdně, aby se vyrovnal podle jeho názoru poměr mezi hodinami
přírodovědných a humanitních předmětů. Nově vzniklé hodiny věnovat navýšení
počtu povinně volitelných seminářů.
Při jednání ped. rady proběhla rozvinutá diskuse, ve které zazněly různé varianty řešení.
Jeden z návrhů předpokládal např. propojení povinně volitelných seminářů
v předposledním a v posledním ročníku tak, aby se jednalo o semináře jednoleté, které
navštěvují současně žáci obou ročníků. Lze předpokládat, že by nastaly obrovské
komplikace při sestavování a pak i při fungování rozvrhu. Další návrh např. zvažuje
možnost přidání dalších hodin k hodinám již využitým a posílení výuky předmětů, které
končí již v předposledním ročníku tak, aby bylo vůbec možné z těchto předmětů
maturovat. Změnu ŠVP vyžaduje i inkluze (pozor – týká se mimořádně nadaných žáků) a
také předpokládané zavedení povinné maturitní zkoušky z MAT v roce 2021. Předsedové
předmětových komisí dostali za úkol věnovat se tomuto tématu a předložit vedení školy
názor PK na řešení situace ve zprávě za 1.Q tohoto školního roku. Změna ŠVP je nutná.
Škola k ní přistoupí včas a po řádné diskusi navrhovaných variant.
6) V prvních ročnících zadáme dotazník jako průzkum přípravy studentů k přijímacím
zkouškám a vazby jejich úspěšnosti v přijímacím řízení na absolvované specializované
kurzy při základních školách (nebo kurzy soukromé)
7) IP kamera pro sledování „kolostavů“ před školní budovou je již na stole v ředitelně a
bude v nejbližší době nainstalována.
8) Problematika „Seminární práce“ – řešeno a) v interní školní směrnici č. 88, kde
předepisujeme povinný text, který musí být zaznamenán v úvodu každé seminární
práce. b) V interní školní směrnici č. 90“Jak psát seminární práci“, kde jsou v části 5
řešeny závazné termíny.
Do směrnice č.90 bude doplněn tento text:
Seminární práci zpracovává žák maturitního ročníku zpravidla z předmětu či povinně
volitelného semináře, který je v tomto ročníku vyučován. Hodnocení práce známkou, či
hodnocení toho zda byla práce v řádném termínu odevzdána či nikoli je s tímto
předmětem svázáno (může dojít i k neklasifikaci).
Pokud žák hodlá seminární práci psát z předmětu, který se již v daném ročníku
nevyučuje a nebo, který nemá žák zapsán ve svém portfoliu navštěvovaných předmětů,

oficiálně o tuto možnost požádá ředitelství školy. Při vydání souhlasného stanoviska bude
určen i předmět (povinně volitelný seminář) vyučovaný v posledním ročníku, který žák
navštěvuje, se kterým bude svázána klasifikace/neklasifikace práce.
Pokud žák seminární práci neodevzdá v termínu, bude tato práce hodnocena
klasifikačním stupněm nedostatečný.
Dochází k těmto změnám termínů.
Navrhujeme tyto změny!
Od 16.10.2012
Nově:
Výběr tématu …
do 1.11.
do 1.11.
Odevzdat práci do
do 15.3.
do 31.1.
Oznámení výsledku
do 1.4.
do 28.2.
Pakliže je práce hodnocena jako nedostatečná – přepracovat do termínu 14 dnů před
klasifikační poradou za 2. pololetí
Pakliže je opět práce hodnocena jako nedostatečná – není student připuštěn k maturitní
zkoušce.
Obdobné doplnění bude i v „pravidlech pro hodnocení a klasifikaci“, které bude
schvalovat Školská rada na svém prvním zasedání v tomto školním roce.
6) Pamlsková vyhláška č. 282/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2016 o
požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k
prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních a její aplikace u nás. V § 3 se
píše, že … Potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, lze nabízet k
prodeji nebo prodávat ve školách a školských zařízeních, jedná-li se o prodej
a) v prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání nebo se poskytují
školské služby výhradně žákům po splnění povinné školní docházky a
studentům,
b) v prostorách, které jsou určeny výhradně zletilým osobám a do kterých
nemají děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup,
c) v souvislosti s praktickým vyučováním, nebo
d) v rámci činnosti, která se koná mimo dobu uskutečňování vzdělávání nebo
poskytování školských služeb.
ŘŠ vypoví firmě DELIKOMAT nájemní smlouvu. Řešení pomocí čipů, které oni
navrhovali, je nepřípustné.
7) Přijímací řízení se bude v tomto školním roce řídit novou vyhláškou, která ale ještě ani
nebyla schválena. Přesto se s jejími výsledky již počítá. Podle avizovaného může např.
žák dávat dvě přihlášky a z výsledků přijímacího řízení se má použít ten lepší.
V návrhu vyhlášky tuto skutečnost ŘŠ ale neobjevil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????
8) ČŠI nám oznámila, že bylo naše gymnázium vybráno k ověřovacímu testování buď
jazykové, nebo přírodovědné a nebo informační gramotnosti. Termín v rozmezí 9.11 –
23. 11. 2016, týká se předposledních ročníků. Další info od ČŠI říká, že bude
testována pouze jedna z výše uvedených gramotností.
9) Žákovské připomínky ke školnímu reálnému životu:
a) Uhynulé mouchy na parapetech špalet oken na WC i v učebnách – ŘŠ řeší
s uklizečkami
b) Znečištění chlapeckých WC způsobená nesprávným použitím – budou řešit s chlapci
vyučující předmětu TEVh
c) Připomínky ke školní jídelně –
i)
stalo se, že nejspíše nebyl uvařen dostatečný počet obědů (a nebo bylo obědů
vydáno podvodně více) a na některé studenty se nedostalo – o této situace již ŘŠ
věděl a neprodleně ji řešil s vedoucí jídelny.
ii)
Připomínky ke kvalitě mytí nádobí a příborů – ŘŠ neprodleně bude řešit s vedoucí
školní jídelny

Zapsal: Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

