Zápis z jednání první schůzky studentského parlamentu čtvrtek 7.9.2017
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.0 – suterén
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Blažková, Mašín
2A8 …Zrubecká, Štafenová
3A8 …Čejka, Kallupová

5A8 … Pankrác, Štafetová
6A8 … Ransdorf, Králová
7A8 … Stuchlíková

1A4 … Kašparová, Barcal
2A4 … Svatoš, Hájek
3A4 … Bossanyi, Jarišová

4A8 …Baladrán, Svítok

8A8 …Prošek, Pepř

4A4 …Tvrzník, Pokorný

2) Organizace a zabezpečení školního roku 2017 – 2018 – přidělení úvazků
Odchody pedagogů:
Lenka Koziolová

Pracovala jako zastupující za nemocnou pí prof. Zavřelovou do 30.6.2017

Vítězslav Lupínek

Ukončil svůj termínovaný pracovní poměr k 30.6.2017

Václava Nekolná

Ukončila svůj termínovaný pracovní poměr k 30.6.2017

Jarmila Zavřelová

Ukončila svůj termínovaný pracovní poměr k 30.6.2017

Příchody pedagogů:
Pavel Hertl
Jitka Hrnčiříková
Monika Janíková
Jan Kašpar
Jakub Kubásek

Převezme výuku IVT po prof. Lupínkovi
Přebírá část hodin po prof. Nekolné + nadúvazky
Přebírá část hodin po prof. Lupínkovi + nadúvazky
Přebírá všechny vyuč. hodiny po prof. Zavřelové
Přebírá nadúvazkové hodiny ZMP a TEV

IVT
BIO, CHE
MAT, FYZ
ESTh
, TEV ř

Nárůst počtu žáků školy na 315 k 30.8.2017 a tím i větší potřeba dělení vyučovacích
hodin + změna ŠVP platná od 1.9.2017
3) Do rozvrhu budou doplněny nepovinné předměty a tzv. kroužky – zatím uvažujeme o … viz
tabulka
způsob finančního krytí těchto mimoškolních aktivit zůstává stejný jako v loňském roce
600,-Kč/rok
Sportovní
hry– NG
(

)

0,-Kč/rok

Sbor
(

)

600,-Kč/rok

600,-Kč/rok

0Kč/rok

600,-Kč/rok

Florbal – VG

Volejbal VG

Mediální tvorba
NG + VG

Gymnastika

(

)

0,-Kč/rok

Fyzikální
kroužek NG
( )

(

)

(

)

600,-Kč/rok

600,-Kč/rok

600,-Kč/rok

Posilování
VG

Psaní deseti
prsty
PDP NG + VG
( )

Latina nebo
Klasická
řečtina VG
( )

( )

600,-Kč/rok
Fotografov
ání NG +
VG
( )

0,-Kč/rok

Netradiční
výtvarné
techniky
NG + VG
( )

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 2017 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.
6) Obědy – stravování u zcela nového“ poskytovatele služby, Českobrodská školní
jídelna ve Smetanově ulici. Patří organizačně pod 1. ZŠ Č. Brod. Cena oběda je:
Kalkulační vzorec oběda

Žák 11-14 let

Žák nad 15 let

Spotřeba potravin
věcná režie
mzdová režie
Zisk
Cena stravy

25,00 Kč
13,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
38,00 Kč

26,00 Kč
13,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
39,00 Kč

Příspěvek zřizovatele na věcnou režii
Příspěvek MŠMT na mzdovou režii
Příspěvek z FKSP (vyhl. 114/2002 Sb.)

13,00 Kč
16,00 Kč
0,00 Kč

13,00 Kč
16,00 Kč
0,00 Kč

Cena pro strávníka

25,00 Kč

26,00 Kč

7) Učitelé ani žáci v době nemoci nemají nárok na oběd za sníženou cenu oběda Žáci NG
– 25 Kč, VG– 26 Kč
Systém čipů a nebo karet, které jsou shodné s naším systémem pro zabezp vstupu.
Dodržovat řád jídelny!!!
jídelna: https://www.jidelnacb.eu
řád + platba: https://www.jidelnacb.eu/inpage/rad-skolni-jidelny-2016
přihlašování online: https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
elektronická podoba formuláře přihlášky ke stravování, kterou musí každý strávník
odevzdat u okénka vyplněnou je na
www.gcbrod.cz/Obedy/prihlaska_ke_skolnimu_stravovani2017.zip
8) Třída(označení) – třídní učitel – zastupující učitel - kmenová učebna
1A8 2A8 3A8 4A8 1A4 5A8 6A8 2A4 7A8 3A4 8A8 4A4
Jan Vla Six Knt Doh Haj Per Mrv Jež Vol Kal Ben.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kad Lep Fle Rhm Lep Zap Kud Rab Jon Kad Rhm Dra
23
2
28 15
25
22
21
13
16
14
12
24
9) Adaptační kurzy – Adaptační kurzy přijatých studentů proběhla ve sportovním
středisku v Samopších - zajišťovala agentura Corridoor - 1A8 ( prima – pí
prof.Janíková) – 31.8. – 2.9.2017 a 1A4 ( p.prof. Dohnal ), odjezd vlakem

z českobrodského nádraží, návrat v pořádku. Obdržíme souhrnnou zprávu, která bude
doplněna o fotografie.
10) Události z prázdnin 2017 – práce, které ve škole proběhly jako důsledky předchozích
známých skutečností:
a) V učebně č. 23 byla upravena světlá výška stolů. Zmizely vnitřní odkládací
plochy a tím došlo ke zvýšení stolů. Nové upevnění k podlaze!
b) Byly chemicky vyčištěny potahy tobogánů na chodbách.
Množství prací, které v budově v době prázdnin probíhaly jsme letos omezili. Dobrým
důvodem k tomuto rozhodnutí je radostná zpráva, že nám bylo nám schváleno rozhodnutím
rady kraje dofinancování projektu OPŽP částkou ve výši 60% z částky 36.877.848,76 Kč. Již
jsme dostali a skoro utratili 920.000,-Kč. Letošní stavební práce by vlastně byly vyhozenými
penězi, protože v příštím roce nás čekají opravdu zásadní stavební změny a rekonstrukce,
které by mnohde zrušily práce letošní.
Stavba obsahuje:
- stavební úpravy v interiéru, opravy stávajícího stavu konstrukcí
- kompletní výměna všech okenních a dveřních výplní
- výměna střešní krytiny
- hydroizolace a sanace spodní stavby
- repase kamenného soklu
- zateplení nevyužívané části půdy, vybudování přípravy pro půdní vestavbu v jižní části
křídla
- instalace vzduchotechnického zařízení - rekuperačního systému
Z hlediska dlouhodobého podfinancování školní budovy je skutečně nejvýše načase, že
peníze přicházejí. Vše připravujeme s myšlenkou na 100. výročí založení našeho gymnázia,
které oslavíme první říjnovou sobotu v roce 2019 ☺.
Škola je vzorně uklizena, v učebně fyziky jsme odstranili odkládací desky v lavicích a
vše je teď dokonce takové, že se vám tam pod stůl vejdou nohy. Jsou vyprány potahy
tobogánů na chodbách a i prostor školního hřiště a zahrady se jen leskne. Odehrálo se toho
samozřejmě mnohem více, ale to postupně budete zjišťovat.
11) Nejbližší stavebně technické aktivity: do konce září 2017
a) Příprava kotelny na novou topnou sezónu. Je již hotova
b) Výzdoba chodeb školy a nástěnka ve vstupní aule
12) Nejbližší známe termíny událostí, které nesmíme zmeškat:
• V týdnu od Po 4.9.2017 do Pá 8.9.2017 píší studenti DT a PP společné části
MZ na tzv.spádové škole = Střední odborná škola stavební a Střední odborné
učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
• Út 5.9.2017 – práce s učebnicemi 1A8
• Od Út 5.9.2017 se vaří ve Školní jídelně ve Smetanově ulici.
• Út 5.9.2017 – Rozřazovací testy ANJ pro 1A8 i 5A8 a 1A4 a NEJ pro 1A4
• Čt 7.9.2017 – Burza učebnic
• Vždy v první čtvrtky v měsíci budou schůze Studentského parlamentu
(Změna!!! Bývaly to středy.)
• Výsledky DT a PP od CERMATu budou k dispozici v Po 11.9.2017
• Zájezd do Velké Britanie odjíždí v Ne 10.9. a vrací se v So 16.9.2017 –
vedoucí pí prof. Zapalačová, Kudrnáčová a Jonášová
• Revize RHP v Po 11.9.2017 – zajistí p. školník

•

Ústní zkoušky společné a profilové MZ u nás připadají na 11.9.2017 – rozpis
již připravil ZŘ.
• Letos vyučujeme poprvé podle upgradovaného ŠVP. Přibývá dělení u MAT.
Zatím pouze 5A8 a 1A4.
• konzultační hodiny – termín do 30.9.2017 – nový rozvrh již jistě bude ustálen,

• DOD – čtvrtek 23.11.2017, 25.1.2018 v 16,30 hodin
• Zúčastníme se projektu Studentské volby 2017
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 21.9.2017. Film k volbám promítneme v Út 20.9.2017.
Garanti - studenti+ další pomocníci např. z 3A4 za supervize p. prof. Volvoviče.
• Od nového školního roku nabízíme studentům opět 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. – nástěnka před učebnou č.15
• 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.
• Sobota 14.10.2017 – Beánie Sexta – 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 4 x KAJ
2. blok SCBi, SCM a SVS
Předposlední ročníky:
2. blok –
3. blok –
4. blok –
5. blok –
SCBi, SCM, LISa, KNJ,
LISb, SCD,
SCBiChe,
SVSek
SVSek
SCZa, SCZb
SVS
a) Přestupy mezi semináři – obvyklý postup – žádost přednesená na pedagogické radě, na
ní souhlasné vyjádření obou pedagogů – původní => nový seminář – správné počty ve
skupinách - třídní předposledních a posledních ročníků žáky poučí o způsobu a
mechanismu podávání této žádosti

Maturitní
ročníky:

1. blok –
3 x KAJ

14) Změny v přijímacím řízení – určeno MŠMT. V roce 2018 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) Dnes, tj. Čt 7.9.2017 bude zorganizována Burza učebnic v učebně č.1 – 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. 2017 – 2018“
19) Karty ISIC a ITIC – prolongace již vydaných a založení nových. Podrobnosti
prostřednictvím třídních profesorů.
20) Zájezd Anglie – termín od Ne 10.9.2017 do So 16.9.2017 – doprovodem jsou
pověřeny pí prof. Zapalačová, Kudrnáčová a Jonášová
21) Příprava výměnného zájezdu do Pontarlier od 6.10.2017 do 14.10.2017 – organizaci
zabezpečují pí prof. Fleislebrová a prof. Drábek.
22) Státní svátek 28.9.2017 připadá na Čt. V Pá 29.9.2017 bude tzv. ředitelské volno.
23) Ve sborovně je k dispozici plán práce na školní rok 2017 – 2018, který prochází
připomínkovým řízením – změny termínů atd.
24) Ve St 6.9.2017 dojšlo k výměně přijímací antény za anténu s větším ziskem. Tím
dojde k navýšení konektivity.
25) Školní bufet v suterénu bude fungovat od 18.9.2017!!!
26) Zvedání židlí v učebnách po ukončené denní výuce – dá se poznat z rzovrhu učebny
na dveřích kdo má toto zabezpečovat!
27) Dotaz redaktorů školního časopisu ERROR na místnost, ve které mohou pracovat –
V učebně č. 1 je pro ně připravena skříň, ve které již mají své materiály. Učebna je
prakticky volná, vyučuje se v ní minimálně.
28) Návrh 6A8 připrava školních triček s potiskem vhodného motivu – o motivu by se rádi
domluvili i se studenty v ostatních třídách. Pracují na grafické podobě, oslovili i pí
prof. Ježkovou. – Důležitá je i otázka úvodního financování!!! Ředitelství školy tento
nápad podporuje.
29) I když máme zakoupen modul třídní kniha – zápis vyučovací hodiny, nebude zatím
škola této varianty využívat.
30) Nabídka aktivity studentů při zajišťování zajímavých osobností mimo školy pro
besedy apod. – ŘŠ tuto nabídku vítá
31) Data událostí – získáno od studentů – „Třeťácká zábava“ – 22.12.2017 – Sokolovna –
Úvaly, Maturitní ples Čt. 22.2.2018 – KD Kolín
32) Dotaz na případnou záměnu vyučujících TEV ve skupinách Chl Div tříd 2A4 + 6A8 –
záměnu nebudeme realizovat – jsou na ni vázány další aktivity.
Poznámka: Přítomní zástupci tříd obdrželi po jednom výtisku
Důležité požadavky na studenty ve školním roce 2017/2018

Zapsal: Mgr.Ivo Kocum, ředitel školy

