Zápis z jednání osmé schůzky studentského parlamentu čtvrtek 6.4.2017
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.1 – přízemí
V čase hlavní přestávky
1) přítomni byli tito zástupci za jednotlivé třídy
1A8 …Tůmová, Štafenová
5A8 … Ransdorf, Prchal, Králová1A4 …Ravizza, Hájek
2A8 …Crosnier, Kochová
6A8 … Stuchlíkováíková,
2A4 …Hrbek, Štafa
3A8 …Baladrán, Čakan
7A8 …Zumr, Stejskal
3A4 …Tvrzník, Pokorný
4A8 …Kdýrová, Štafenová
8A8 …Kohoutová, Ransdorf
4A4 …Vintrychová, SvobodováVintrychová,
1) Výsledky voleb dvou nových členů do školské rady našeho gymnázia. – viz
protokol, který je zveřejněn na školním webu.

2) Zasedání školské rady (ještě ve starším složení) je naplánováno na úterý 25.
dubna 2017 od 16.00 hod. Na programu bude jednání k nové verzi ŠVP (Školní
Vzdělávací Plán). Definitivní předání postů ve školské radě proběhne v červnu t.r.

3) Poděkování všem žákům školy a především jejich rodičům za bezchybně zajištěný
výměnný pobyt žáků a pedagogů z Lichtenfelsu u nás. Jednoznačně pozitivní přínos
výměn v průběhu uplynulých 25 let k rozvoji školy jako instituce i přínos
k osobnostním rozvojů žáků a pedagogů školy.
4) Poděkování za článek do ČBZ o výměně s LIF. Autorka článku – Anna Králová
(5A8). Díky za stylistickou úpravu textu a korekci pravopisných chyb - pí prof.
Perutka.
5) Nicholas Winton - Síla lidskosti" - Hraný dokument Matěje Mináče „Síla lidskosti“ a
beseda s dramaturgem projektu – KD Svět Český Brod 29.5.2017 od 8.15 hod. a v 10.
30 hod. Vstupné 40,-Kč.
Filmový program doporučujeme k doplnění učiva v rámci etické výchovy a dějepisu.
6) Příspěvek na mezinárodní aktivity – KÚSK svým rozhodnutím č. 038-11/2017/RK ze
dne 23.3.2017 přiznal příspěvek 37.500,-Kč na dopravné našich žáků do
Pontarlier. Vyšly i naše žádosti o finanční příspěvek od města Český Brod, které
jsme připravili pro SPG z.s. . My, tj. škola bychom od města příspěvek získat nemohli.
SPG z.s. jako regionální nezisková organizace o příspěvek smí požádat a smí jej i
získat. (Poznámka: Společnost Přátel Gymnázia, která původně používala zkratku
SPG teď musí používat zkratku SPG z.s. . Písmenka z. a s. znamenají zapsaný
spolek)
7) Velké množství výsledkových listin a diplomů za umístění našich žáků v okresních a
již i krajských kolech olympiád. Z DDM Kolín přišly i poukázky na odběr zboží
v různých hodnotách. Je nutné, aby žáci převzetí poukázky potvrdili podpisem
v oficiální výplatní listině.
8) Organizace dnů v příštím období - do organizace řádné výuky zasahuje dění kolem
maturitní zkoušky a přijímacího řízení, které bude letos nesmírně komplikované–
Út 11.4. 2017 – písemná práce společné části maturitní zkoušky z ČJL – začátek ve
12.00 hod. – některé třídy pojedou na exkurze – sledujte rozvrhové změny
St 12.4.2017 1. termín 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia – vše podle JZS
– některé třídy pojedou na exkurze – sledujte rozvrhové změny U nás se zkoušek zúčastní
v tento den 16 zájemců.
Čt 13.4.2017 a Pá 14.4.2017 – Velikonoční prázdniny. Budova školy je provozována
v prázdninovém módu.
Dny dalšího týdne po Velikonočním pondělí (17.4.2017
Út 18.4.2017 - 1. termín 1. kola přijímacího řízení do osmiletého studia – vše podle
JZS – podrobnosti od ZŘ. U nás se zkoušek zúčastní v tento den 90 zájemců. ŘŠ
vyhlašuje tzv. „Ředitelský den“. Volno se týká pouze studentů! ŘŠ požádá KÚ o formální
souhlas
St 19.4.2017 - 2. termín 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia – vše podle
JZS – některé třídy pojedou na exkurze – sledujte rozvrhové změny. U nás se zkoušek
zúčastní v tento den 22 zájemců.
Čt 20.4.2017 2. termín 1. kola přijímacího řízení do osmiletého studia – vše podle
JZS– některé třídy pojedou na exkurze – sledujte rozvrhové změny. U nás se zkoušek
zúčastní v tento den 26 zájemců.
9) Dlouhé lhůty od napsání přijímačových testů až po definitivní vyhlášení výsledků.
Oba testy každého z uchazečů musíme ještě téhož dne nascanovat a jako data odeslat
zpracovateli výsledků (CERMAT) na jejich server. Vzhledem k tomu, že každý adept
zkoušky si mohl podat až 2 přihlášky na dvě různé střední školy, nastane největší
pohyb kolem zpracování výsledků až teprve po tom, co proběhne u CERMATu
nejprve harmonizace výsledků. Pak bude CERMAT určovat, který z výsledků testů
ČJL, resp. MAT je lepší. Zpět na střední školy se tyto nejlepší výsledky každého
adepta dostanou v Pá 28.4.2017. Střední škola má dva pracovní dny na to, aby
výsledky zpracovala. Vyhlášení výsledků lze ze škol očekávat až 3. května 2017.
10) Připomínka studentů k jednání vedoucí a personálu školní kuchyně. ŘŠ již projednal
nevhodnost postupu a jednání personálu kuchyně s majitelkou. Na druhou stranu je

věcí studentů, aby uhradili částku stravného na příští měsíc v dostatečném
předstihu. Vedoucí a majitelka školní jídelny má i jiné (výkonné) povinnost než
přijímat peníze od strávníků a být po celou dobu výdeje stravy v kanceláři. Určitě lze
nalézt při dobré vůli obou stran rozumné řešení.
11) Zpětná vazba k provozu nápojového automatu AGIBERIA- nejspíše se i přes
počáteční nejistotu pití nápojů z automatu stává běžnou součástí školního dne.
(Připomínka 4A8) Při denním zkonzumování/ testování více nápojů různého druhu
jedním jedincem mohou nastat žaludeční komplikace.  (Rozdíl mezi lékem a jedem
spočívá jenom v podaném množství)
12) Nabídka SW pro vytváření školního časopisu. – Přítomní redaktoři „Erroru ..“
konstatovali, že si vystačí s MS Office. Na nabídku dealera nebudeme reflektovat.
13) Začátek května – DT a PP společné části maturitní zkoušky.
14) 9.5.2017 – ředitelský den
15) Studentská připomínka, že striktní dodržování požadavku, aby byl mobilní telefon
v průběhu vyučovací hodiny vypnut, vede u mnoha žáků k dezorientaci v čase.
Vznesen požadavek (žádost), aby byly do učeben pořízeny analogové hodiny.
ŘŠ nabízí řešení – škola nakoupí el. hodinové strojky (velice rozumná cena).
Ciferníky si vyvede každá třída podle svého v rámci výuky estetické výchovy
výtvarného zaměření. – Ihned po jednání parlamentu prokonzultováno s pí prof.
Ježkovou. Realizace velice rychlá (záleží na dodací lhůtě hodinových strojků. Za
provoz hodin (výměna baterií) zodpovídá správce prostoru (učebny).
16) Od září 2017 je předpoklad, že budou studenti a vyučující gymnázia využívat služeb
původní školní jídelny ve Smetanově ulici (z té nás v roce 2012 rozhodnutím OHES
vyčlenili). Mezitím došlo v této jídelně k úpravě prostoru. Stoly a lavice jsou fixovány
k podlaze. Lze očekávat menší komfort sezení. Toto je zatím předběžná informace.

Zapsal: Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

