Zápis z jednání třetí schůzky studentského parlamentu Čtvrtek 3.11.2016
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, Stejskal
8A8 …Kohoutová,Ransdorf

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

1) Poděkování studentům třídy 8A8 (resp. již 7A8) za úsilí, které věnovali V úterý
1.11.2016 – převzal vyznamenání, na které jej nominovali naši studenti, politický
vězeň p. František Teplý, který u nás již po dlouhá léta provádí podzimní besedy
v rámci projektu společnosti Člověk v tísni! – „Příběhy bezpráví“. Účast delegace
našich studentů za nominující (T. Houžvičková a L. Pokorný z 8A8 + doprovod) a za
vedení školy byli přítomni prof. Volvovič a ŘŠ. Akce byla v kině LUCERNA a
vyznamenání předávali za účasti předsedy vlády ČR Mgr. Sobotka, ministr kultury ČR
Mgr. Herman, pí Magda Vášáryová a ukrajinský politický vězeň Hennadij Afanasjev.
Fotky, článek do ČBZ, na školní web i FB profil – připravujeme.
2) Byla publikována „výroční zpráva školy za uplynulý školní rok 2015 - 2016“.
K nalezení na našem webu v sekci „Důležité dokumenty“ a nebo přímo pod odkazem
http://www.gcbrod.cz/soubory/GCBrod_Vyrocni_zprava_2015-2016.pdf . Je zmíněna
i na FB profilu školy. Tisková podoba zprávy je k dispozici i ve sborovně a ředitelně.
Povinně byla „Výroční zpráva“ publikována i na krajském portále PO.
3) Obsazení pozice vyučujícího ZSV jako zástup za Mgr. Svobodovou. Škola inzerovala
na serverech ÚP ČR a MPSV i dalších. Vyšel i inzerát v UN. Větší množství zájemců,
z nichž většina nabízela jednooborovou historii. Mnozí dokonce bez pedagogického
minima. Vybrán byl po pohovoru zkušený pedagog, p. Mgr. Jaroslav Lepš
z Náchoda. Tím jsme se vrátili i k původnímu rozvrhu.
4) Testování ČŠI – zařazení naší školy do vzorku škol, v nichž od 9. 11. 2016 do 23. 11.
2016 proběhne elektronické zjišťování výsledků žáků 3. ročníku středních škol v
oblasti jazykové gramotnosti. Dostali jsme e-mailem instrukce pro poslední krok
přípravy výběrového zjišťování, jímž je instalace testovací aplikace a stažení
testových dávek. Problémy s instalacemi a ověřováním. Časově náročné.

5) Mgr. Lupínek nabízí otevření nepovinného předmětu / kroužku
Kroužek ROBOTIKY - synopse předmětu byla rozdána zástupcům tříd – vše souvisí s aktivitou p. prof. Lupínka, kterému
se podařilo pro školu zajistit zapůjčení LEGO-sestav z ČVUT
3 skupiny:
- úterý 8.-9. vyuč.hodina – kurz základní
- středa 9.-10. vyuč.hodina –kurz základní
- čtvrtek 9.-10. vyuč.hodina – kurz pokročilý
Náplň:
Kurz základní:
úvod do programování
seznámení s prostředím k LEGO-robota
programování LEGO-robota pomocí objektového prostředí
předpoklad – pro žaky 2A8, 3A8, 4A8
Kurz pokročilý:
předpokládaná částečná znalost programování
seznámení s prostředím k LEGO-robota
programování LEGO-robota pomocí objektového prostředí a i v programovacím jazyku C
předpoklad – pro žaky 5A8, 1A4, 6A8, 2A4, 7A8, 3A4
Trvání:
Leden až polovina června 2017 tzn. 21-23 dvojhodin (bez 2x úterý – porady)
Podmínka:

Kurz se uskuteční při počtu 5 – 12 zájemců a v případě zapůjčení LEGO-sestav z ČVUT, přislíbených na leden 2017.

6) Účast naší školy na programu "Filipíny - za obry a trpaslíky", pořádaným v rámci
unikátního projektu Planeta Země 3000. Projekce se koná v kulturním zařízení Kino
Svět dne 4. 11. 2016 v 11:30:00 hodin. Počítají s účastí 150 žáků. Program trvá
přibližně 65 - 70 minut, jednotné vstupné 60,- Kč je splatné na místě.
7) Třídní schůzky SPG – úterý 8.11.2016. Schůzky předmětových komisí zůstaly
naplánovány na Út 1.11.2016, aby byly Pk připraveny podat ve zprávě za 1.Q svou
informaci o přístupu ke změně v ŠVP v návaznosti na změny ve školském zákoně 561/
2004 Sb.
8) Třídní zařídí pozvání rodičů na třídní schůzky SPG na úterý 8.11.2016 od 17.00 hod.
Upoutávka i na webu a FB.
9) Školská rada – ihned po třídních schůzkách v úterý 8.11.2016 v 18.00 hod. Členové
školské rady dostali k vyjádření „Výroční zprávu školy za školní rok 2015 – 2016.
10) Út 15.11.2016 – beseda v rámci projektu „Příběhy bezpráví“ – p.Teplý – viz. bod. č.1
11) ) Změny veřejných IP adres školy byly provedeny v součinnosti s providerem
24.10.2016
12) Migrace školního webu na jiný server – potíže s kódováním češtiny – potíže
s fungováním stránek. Server je založen na LINUXu, takže neumí v názvu adresářů
velká písmena, neumí ani velká písmena v příponách souborů. To způsobuje
zdánlivou neplatnost stránek, či dokonce to vypadá, že stránka vůbec neexistuje. Na
odstranění počátečních problému spolupracujeme s providerem. Změnily se i údaje
pro FTP a správu MENU.
13) Nabídka z Miami International University of Art & Design – nabízejí bakalářské
studijní programy. Nabízejí zahraničním studentům grant ve výši až 17.604,-USD.
Podrobnosti viz leták.
14) Důležitá předběžná informace - Připravovaná změna školského zákona od 1.9.2017 –
za jakoukoli prokázanou šikanu budou žáci vylučování ze školy!
15) Příprava akce předvánočních prodejních trhů a workshopů v budově školy „Andělské
zvonění“ – sobota 19.11.2016 – očekáváme i účast třídních kolektivů – prodej
vlastních výrobků. Zatím se přihlásila třída 3A8, která by prodávala své výrobky ve
stánku na stejné pozici jako v loňském ročníku AZ.

Díky za vytvoření grafiky plakátu i banneru T.Bedrníkovi z 8A8
16) Andělské zvonění - Pomoc od studentů na přípravě prostor, při průběhu akce a při
zpětné úpravě prostor školy – vítána i participace pedagogického sboru – výtěžek akce

má jít ve prospěch SPG, které zpětně prostřednictvím darů a nákupu potřebných
komodit pomůže škole.
17) Uzávěrka příspěvků do ČBZ je v Po 7.11.2016 do 24.00 hod. – potřebujeme článek o
Beánii Kvinta!
18) „1. Den otevřených dveří“ se bude konat ve čtvrtek 24.11. 2016 od 16.30 hod.
Informativní schůzka zájemců – přízemí čtyřleté studium č. 4 a osmileté č. 2
19) „Ježíšek“ – opět se obrátíme se žádosti školy o sponzoring před koncem
kalendářního roku. Příspěvky na konkrétní věci, učební pomůcky, vybavení
prostor pro žáky apod. - „pod stromeček“.
20) Teplota ve třídách - - některé učebny – až 24 st. C. Nejchladnější uč. č.28 – dnes
21 st. C.
21) Studentské připomínky
Tácy ve školní jídelně – ŘŠ již projednal situaci s vedoucí školní jídelny dnešního dne
Úklid WC ve všech poschodích, doplňování toaletních papírů - zařízeno
22) Připomínka ŘŠ – nepoužívat a do WC nesplachovat tzv. vlhčené ubrousky- Tento
materiál představuje pro vnitřní kanalizační rozvod i pro čistírnu odpadních vod (ČOV)
obtížně řešitelný ekologický problém. (Jsou nerozpustné, resp. velmi obtížně rozpustitelné
a odbouratelné)

Zapsal
Mgr. Ivo Kocum, ředitel školy

