Zápis z jednání sedmé schůzky studentského parlamentu čtvrtek 2.3.2017
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) přítomni byli tito zástupci za jednotlivé třídy
1A8 …Tůmová, Štafenová
2A8 …Crosnier, Švejcar
3A8 …Baladrán, Dohányosová
4A8 …Kdýrová, Fuhrmanová

5A8 … Slezáček, Prchal
6A8 … Stuchlíková,
7A8 …Zumr, Rubešová
8A8 …Kohoutová, Švábová

1A4 …Ravizza,
2A4 …Hrbek, Štafa
3A4 …Tvrzník, Pokorný
4A4 …Vintrychová, Svobodová

1) Pozitivní ohlasy na maturitní ples, který se konal v Kolíně dne 16.2.2017 – pochvala
pro organizátory i účastníky plesu!
2) Počty přihlášek do přijímacího řízení na naše gymnázium – čtyřleté studium:35,
osmileté studium:120. Stav ještě není konečný! Je nutné počítat s doručovací lhůtou.
3) Pedagogický sbor dokončuje práce na novém ŠVP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4) Maturitní zkoušky – od našeho zřizovatele jsme obdrželi jmenovací dekrety pro
předsedy zkušebních komisí pro letošní maturitní zkoušky. Ve třídě 4A4 pí Mgr.
Libuše Řezníčková z Gymnázia Čelákovice, aprobace LAT, FRJ, ve třídě 8A8 pí Mgr.
Ilona Šestáková z Gymnázia Brandýs nad Labem, aprobace ČJL, Makedonština
5) Hlášení pro zdravotní pojišťovny – zákon určuje, že každý pojištěnec starší 15 let se
sám přihlašuje ke své ZP, komunikuje s ní a případně jí dokládá potvrzení, že studuje
či studium přerušil, ukončil, změnil školu atd.. Prostřednictvím naší datové schránky
(nanw85k) byl zaslán do datové schránky i48ae3q (VZP) soubor s přihlášenými a
odhlášenými studenty pro zdravotní pojištění, i když nám to již zákon neukládá.
Poslali jsem přehled od 1.1.2014 do 28.2.2017.
6) Naše žádosti o příspěvek na naše akce na město Č. Brod, prostřednictvím SPG –
projekt připraven pro Výměnu s partnerskou školou Lif – jaro (konec března) 2017 –
prof. Kantová – žádáme o 18.000,- Kč, Pontarlier (začátek října 2017) – připravila pí
prof. Fleislebrová - žádáme o 18.500,- Kč, Beánie sexta – připravil ŘŠ – žádáme o:
11.000,- Kč. Dohromady žádáme o příspěvek 47.500 Kč z programu podpory pro
kulturu, sport a volnočasové aktivity Nevládních Neziskových Organizací.
7) Systém Bakaláři – od přechodu na nový školní server nebyl zaznamenán žádný
výpadek. Případné problémy s přihlášením jdou na vrub poskytovatelům
internetového připojení. To je i případ tohoto víkendu (25. a 26.2.2017) Ve spolupráci
s autory systému Bakaláři přejdeme na zabezpečené připojení, které zvýší
bezpečnost dat. V nejbližších dnech proto bude na začátku adresního řádku
v prohlížečích namísto http:// napsáno https://bakaweb.gcbrod.cz.
8) Dodávka nápojového automatu – zkusili to v průběhu jarních prázdnin, kdy ve škole
nebyl k dispozici školník. Poslední info z dnešního rána – automat doručí do školy
v pondělí 6.3.2017.
9) Čt 2.3.2017 – Schůze studentského parlamentu – vyhlášení poptávky po nominaci na
náhradní členy školské rady. Končit bude současná předsedkyně ŠR pí Straková (byla
zvolena jako zástupkyně nezletilých studentů) a končit bude i student 8A8 Jakub
Ransdorf, který ve ŠR zastupuje zletilé studenty. ŠR bude muset kooptovat 2 členy.
10) ŘŠ předal na KÚ zpracovanou projektovou dokumentaci „Snížení energetické
náročnosti budovy Gymnázia Český Brod – Položkový rozpočet stavby kalkuluje
s částkou 36 877.848,76 Kč.
11) Vydávání dodatku k maturitnímu vysvědčení – tzv. europass. Dostupné jsou mutace
ANJ, NEJ a FRJ. My vydáme verzi ANJ. Ostatní verze bude možné získat
prostřednictvím našeho webu. Tento dodatek pro případ brigády či práce v zemích EU
umožňuje použít českou mutaci maturitního vysvědčení jako plnohodnotnou, protože
převádí do srozumitelné řeči EU jaké vzdělání náš absolvent má. Již jsme registrování
na webu https://edo.europass.cz/. Co je Europass ??? - je to dokument

doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (např. vysvědčení o
maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády, je totožný
pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno
držitele, ale kód a název oboru a adresa školy, slovně popisuje získané obecné a
odborné kompetence a možné profesní uplatnění, uvádí dosaženou úroveň kvalifikace
podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), je vydáván zdarma v českém a cizím
jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)
12) Dne 10. března 2017 si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet”
připomeneme 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci – vlajku vyvěšovat
nebudeme. ŘŠ vysvětloval, že škola musí být ze zákona apolitickou institucí.
Vyjádření vztahu k otázce Tibetu je vyjádřením politického názoru, který ani
jednotliví žáci školy nemají jednotný. Proto je problémové (prakticky nemožné)
deklarovat jednotný politický názor všech osob ve škole. ŘŠ nic nenamítá proti
tomu, aby svoje stanovisko vyjadřoval 10.3.2017 každý sám za sebe, např. tím, že
na sebe oblékne tričko s grafickou podobou tibetské vlajky apod.
13) Možnost zapojit žáky školy do VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE:
Soutěž je vypsána pro tři kategorie: - žáci prvního stupně, - žáci druhého stupně = NG
a - studenti středních škol - vytvoření uměleckého díla s tématikou Tibetu.
14) Další ročník Happeningu PAMATUJ! dne 8.3.2017 od 11.30 hod. před školní udovou
– viz banner na webu školy a FB profilu.

Vystoupení před budovou – obdobně jako tomu bylo v loňském a předloňském roce.
Fotografie a videa jsou na FB profilu školy
15) Nabídka divadelního představení pro studenty gymnázia v KD Svět. V nabídce je
představení 1984. Zájem PK ČJL projevila. Termín podzim 2017.

16) Video našich studentů k programu DofE připravila pí prof. Lenka Perutka Lze jej
nalézt na URL "https://www.youtube.com/watch?v=5QVKLArOt0k" a také na
webu školy a na školním FB profilu.
Mentorkami našeho projektu jsou pí prof. Lenka Perutka a pí prof. Marie Sixtová
17) Připomínky z pléna: chybějící žaluzie v učebně č. 21 – nákup nové žaluzie by byl
nerentabilní, vzhledem k očekávané výměně oken. – viz bod č. 10 tohoto zápisu.
Zkusíme vyřešit ekonomicky únosným způsobem. Žaluzie v uč. č. 22 – chybějící
řetízek – ŘŠ zajistí nápravu. Exponát v biologických sbírkách – mozek ve
formaldehydu – ubývá roztok. ŘŠ předal úkol předmětové komisi BIO.
Zapsal: Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

