Zápis z jednání páté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 4.1.2018
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.1 – přízemí
V čase hlavní přestávky
1) změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …Blažková, Mašín
2A8 …Zrubecká, Štafenová
3A8 …Čejka, Kallupová
4A8 …Čaban, Baladrán

5A8 …Pankrác, Štafenová
6A8 … Ransdorf, Králová, Prchal
7A8 …Stuchlíková
8A8 …Prošek, Pepř

1A4 … Kašparová, Barcal
2A4 … Svatoš, Hájek
3A4 … Bossanyi, Jarišová
4A4 …Tvrzník, Pokorný

1) Žákovské připomínky z minulého studentského parlamentu:
- dívčí WC 2.patro – nefunkčnost vysoušečů rukou – stačilo zapnout vypadlý jistič.
sloupky s rozvodem 230V na podleze v učebně č.24 vadí mobilitě – opravdu je nelze
zrušit, učebna má i jiné využití.

2) Všeobecné připomínky žáků VG k chování a vystupování
nových žáků z prvních ročníků.
Naprosto nevhodné = „neotesané chování“ těchto nových žáků – např. pokřikování,
pobíhání a soustavné narušování akademičnosti prostředí vadí všem žákům vyššího
gymnázia.
ŘŠ navrhl, aby se studentský parlament chopil úkolu připravit tzv. Kodex žáka
Gymnázia Český Brod, kde by (od studentů vytvořeno a zapsáno) bylo jasně
stanoveno, co se od studenta gymnázia očekává a je naprosto jasné každému, kdo
není asociální ☺. Školní řád určuje práva a povinnosti. Toto stanovisko ŘŠ opakuje. Bylo
již v minulém zápisu. K chování nových žáků se vrátí i třídní profesoři na třídních
schůzkách v úterý 9.1.2018 při jednání s rodiči.
3) Vzhledem k rostoucí ceně potravin byla školní jídelna nucena zvýšit od 1.1.2018 cenu
všech obědů. Cena se navyšuje o 3 Kč pro všechny kategorie.
kategorie věk
původní cena
Týká se:
nová cena
nová záloha
I do 10 let
23 Kč
26 Kč
550 Kč
II 11 - 14 let
25 Kč
NG
28 Kč
600 Kč
III nad 15 let
26 Kč
VG
29 Kč
600 Kč
Z důvodu navýšení cen obědů je potřeba zvýšit měsíční zálohy, které platí rodiče!
Informace pro všechny strávníky. Pokud je na účtu nedostatečný finanční obnos, obědy se
nepřihlásí. Strávník si je pak musí přihlašovat sám (online, objednávkovým boxem)
4) Proběhlo testování ČŠI – týkalo tříd 6A8 a 2A4 v oboru sociální gramotnosti –
výsledky stále ještě nemáme.
5) ISIC – objednání a nákup revalidačních známek + obstarání nových průkazů již
proběhlo
6) Poděkování za zorganizování prosincových akcí:
Maratón psaní dopisů – 8. – 13.12.2017
JSNS (Jeden Svět na Školách) - Škola je registrována do Studentských prezidentských
voleb, jejichž první kolo se uskutečnilo ve dnech 12. a 13. prosince 2017. Předkládáme
výsledky studentských prezidentských voleb na našem gymnáziu v porovnání s výsledky
celostátními

V případě, že se bude konat druhé kolo reálné volby, proběhne druhé kolo Studentských
prezidentských voleb u nás 16. a 17. ledna 2017. Předsedkyní volební komise je Valerie

Uhlíková

7) Vyhodnocení předvánočních aktivit z posledního dne, tj. 22.12.2017
a) dopolední Vánoční akademie konaná v místním KD Svět – Veskrze pozitivní dojem.
Očekávaný rapidní nárůst kvality kulturního přínosu s pořadovým číslem ročníku se
potvrdil. Vystoupení každého ročníku mělo smysl a obrovský dík patří všem žákům i
vyučujícím, kteří se na přípravě jednotlivých vystoupení i sestavení celku podíleli.
Jako negativní ohlas ze strany vedení KD Svět přišlo upozornění na nepořádek,
který po žácích zůstal. Příště dohlédneme, aby zůstaly jenom dojmy pozitivní.
b) Večerní akce – tzv. Sedmácko - Třeťácká zábava – nešťastné dozvuky. Z pohledu
úvalských obyvatel naprosto negativní reklama pro naši školu. 23. prosince si
prostřednictvím všech možných komunikačních kanálů (Messenger, telef., mail)
stěžoval ŘŠ starosta města Úvaly. Popsal excesy na náměstí od rušení klidu a pořádku
až po skutečný nepořádek. Situaci nadále interně i s přesahem do externích zdrojů
vyšetřujeme. S pravděpodobností, která hraničí s jistotou, nebyli původcem
pohoršení přímo naši studenti, ale „cizí“ návštěvníci akce. Bohužel, pohoršení vzniklo
v souvislosti s akcí našich žáků a to naší škole nikdo neodpáře. ŘŠ shromažďuje další
informace a materiály a požádá starostu města Úvaly o schůzku, protože kauza nemůže
zůstat „neuzavřená“.

c) Bylo nám oznámeno, že náš projekt „Snížení energetické náročnosti budovy
Gymnázia Český Brod“ prošel úspěšně všemi hodnoceními – aktuálně připravujeme

dokumentaci pro vypsání výběrových řízení, která za nás bude (s naší spoluúčastí)
vypisovat Krajský úřad Středočeského kraje.
d) Akademie podruhé = vystoupení s upraveným programem Vánoční akademie pro
veřejnost 25. ledna. Předěláme scénář a rádi bychom vystoupili pro rodiče a veřejnost
ve čtvrtek 25. ledna večer. V tento čtvrtek je tady ve škole 2. Den otevřených dveří,
takže bychom po jeho skončení plynule přešli do kina a představení by bylo jak pro
rodiče našich současných žáků, tak i pro širší veřejnost (podstatnou část této veřejnosti
budou tvořit zájemci z Dne otevřených dveří a jejich rodiče)
e)
Děkan PřF UK se svým kolegiem schválil návrh doporučený didaktickými
pracovišti biologické, chemické, geografické a geologické sekce PřF UK a naše škola
získá titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Udílení nových titulů proběhne během Dne otevřených dveří PřF UK v pátek 19.
ledna 2018 od 10.00 v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty UK
Být nositelem titulu Fakultní škola ... je pro nás obrovským závazkem a máme z jeho
udělení velkou radost. Zveme naše žáky posledních ročníků, kteří mají o studium
na PřF UK zájem, na „Den otevřených dveří“ 19.1.2018.
8) Ped. rada – konec 1. pololetí – v Út 23. ledna 2018
9) Předávání vysvědčení 31. ledna – zároveň také deadline pro odevzdání seminárních
prací pro studenty posledních ročníků a také termín další filmové noci na téma ekologie

10)Úterý 9. 1. 2018 – odpoledne od 15.45 hod. „velká“ organizační porada,
sejít by se měly i předmětové komise. Od 16.30 hod. schůze HV SPG. Od
17.00 hod. následují třídní schůzky. Termín této akce je
zařazen v plánu práce již od počátku šk. roku.
HV SPG uvolnil těsně před Vánoci finanční prostředky, za které již realizujeme:
a) novou WiFi síť školy Kč 48.993,-- - (to je již schválené)
b) můžeme zakoupit nové židle AIRFLEX cca 63.000,-- (schvalovalo by se na schůzce
SPG 9.1.2018)
c) zakoupení učebních pomůcek a vybavení dle požadavků gymnázia do výši cca
150.000,-- Kč (též se bude schvalovat 9.1.2018)
Z toho plyne, že předmětové komise mají k dispozici pro zajištění lepšího chodu výuky
jejich předmětů 25.000,-Kč/ 1 předmětová komise.

11) Výsledky proponovaných zásahů do infrastruktury IT ve škole:
V Po 8.1.2018 začíná realizace profesionálního řešení wifi sítě školy. – HV SPG dal
souhlasné stanovisko, že cenu zakázky uhradí.
a) Pro žáky i pedagogy byla ještě pře Vánoci 2017 zajištěna možnost využítí Office
365 tak, aby žáci i vyučující měli gratis on-line služby office i doma k dispozici. Tím
přejdeme u každého žáka i pedagoga na cloudové služby. Info „jak se přihlásit“ žáci i
vyučující dostali včas. Korekce ve velikosti prvního písmene v heslu byla nutná. Jsou pro
potřeby zřízení služby vytvořeny speciální mailové adresy, které využívat jako služební
nebudeme. Služební maily budou i nadále na doméně 2. řádu @gcbrod.cz! Maily pro
vytvoření účtu u Microsoft mají mít syntaxi Prijmeni.JmenoRokNastupu@gcbrod.onmicrosoft.com.
Tato realizace on-line poskytnutých OFFICE 365 má své ideové pokračování,
protože bez tohoto prvního kroku by nebylo možné rodičům i škole ušetřit nemalé
finanční prostředky…
ŘŠ předstoupí na HV SPG s návrhem, jak pořídit s minimálními náklady při maximální úspoře
legální MICROSOFT OFFICE PRO pro rodiny našich žáků a při tom pomoci i škole.
ŘŠ propaguje jako bezkonkurenčně nejvýhodnější tuto variantu:
Vari
ant
a:

D

Pronájem v rámci Office365, který má škola - s platbou za
zaměstnance - (vše platí SPG)
Každý žák si může stáhnout z internetu a legálně používat
poslední verzi OFFICE 2016 a používat ji až na 5 svých
zařízeních

Musí se o tom sepsat smlouva s MICROSOFT buď na 1 rok a
nebo na 3 roky
0,00
Kč

Pro rodiče žáků to znamená nulové náklady!!!

Každý zaměstnanec školy si může stáhnout z internetu a
27
legálně používat poslední verzi OFFICE 2016 a používat ji až 879,61
na 5 svých zařízeních
Kč
23.041,-Kč bez DPH – tj. 27879,61 Kč
Pokud SPG každý rok za školu uhradí částku 27879,61 Kč, pak to znamená roční náklady 89,36 Kč/ 1 žák. ŘŠ také
navrhuje další variantu, a to, že by bylo možné, aby se v platbě střídala škola (z rozpočtu) a HV SPG s roční periodou.
Tím každá rodina ušetří částku až 2.541,-Kč za krabicovou verzi Microsoft OFFICE Pro, která by byla
použitelná jenom na 1 PC.

12) ŘŠ připomíná, že i nadále je škola zapojena do akce „Věnuj mobil“.
Obzvláště po Vánocích se jistě najdou vhodné přístroje k darování. –
Kontaktujte pí RNDr, Hájkovou.
13) Svízelná situace s řešením kauzy Holubi. Již od listopadu leží na radnici
žádost ŘŠ o to, aby bylo přistoupeno k regulaci počtu holubí populace na
území Českého Brodu. Zatím nemáme oficiální pozitivní ohlas.
Vzhledem k tomu, že očekáváme kompletní výměnu střešní krytiny na naší
budově, nemělo a ani aktuálně nemá cenu nakupovat a instalovat „protiholubí
zábrany“.

Zapsal:

Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

