Zápis z jednání čtvrté schůzky studentského parlamentu čtvrtek 6.12.2018
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna TĚLOCVIČNA ŠKOLY – snížené přízemí
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 … Hřebejková, Kouřilová
2A8 … Mašín, Blažková
3A8 … Štafenová, Zrubecká

4A8 … Kallupová , Šarochová

5A8 …Pohlová, Audyová
6A8 …Pangrác, Štafenová
7A8 …Ransdorf, Králová
8A8 …Mrázková

1A4 … Lasík, Mejzlíková
2A4 … Kašparová, Barcal
3A4 … Hájek, Svatoš
4A4 … Bossanyi, Jarišová

1) Přivítání nové kolegyně ve sborovně – zástup za pí RNDr. Kudrnáčovou – 6
vyučovacích hodin ANJ přebírá pí Ing. Eva Stejskalová. Zbývající 4 vyučovací hodiny
ANJ jsou rozděleny mezi naše kmenové vyučující.
2) Zástup pro výuku CHE již máme, ale je schopen nastoupit od 1.1.2019. CHE ve třídě
3A4 zatím vyučuje pí prof. Kostková.
3) Na zasedání školské rady dne. 6.11.2018, po odpoledních tř. schůzkách SPG, byla
schválena Výroční zpráva za školní rok 2017 – 2018 a publikována předepsaným
způsobem
4) Zprávy z jednání kontrolních dnů stavby (Pá 2., 16. a 30. 11.2018) V tuto chvíli známe
harmonogram prvních činností – tj. výměny oken. . V tuto chvíli probíhají „virtuální
práce“, které ve svém důsledku nejsou moc vidět. (Řeší se realita situace, poznatky ke
vzduchotechnice a jejímu projektu. Zaměřování oken, částečné vybourání prvního
okna v šatně před tělocvičnou, odběry vzorků zdiva a omítek v suterénu apod.)
Bohužel, práce budou muset probíhat za provozu. Začíná se okny ve 2. patře
v kratším křídle budovy a práce půjdou po etapách. Předpokládaný začátek => již
v prosinci první činnosti. V týdnu od 10. do 14.12.2018 proběhne první vzorová
výměna vybouraného okna, včetně všech činností začišťovacího typu. V pátek 14.12.
bude na kontrolní den přizvána i zástupkyně NPÚ (Národní památkový ústav Praha),
která rozhodne o tom zda tato okna a takto zapravená bude akceptovat. Teprve pak se
rozjedou akce s výrobou dalších oken a také jejich montáží. Začíná se pak ve 2.
poschodí v kratším rameni budovy první etapou. Práce budou prováděny z vnitřku
budovy (z místnosti). Na vnějších parapetech (nové měděné) proběhnou začišťovací
práce až bude stát na jaře lešení. Každé z poschodí se bude dělat na 3 etapy. Společné
prostory , které nelze uzavřít (Schodiště) se budou dělat v průběhu jarních prázdnin (4.
– 10.3.2019). Sborovna, kancelář ZŘ, ŘŠ a sekretariát s učebnou č. 11 se budou dělat
v pátek po maturitním plesu (14.2.2019) a pak i v sobotu a v neděli, aby byl co
nejméně narušen provoz školy. Uděláme maximum pro to, abychom minimalizovali
prašnost. Vyloučit se nedá nic. Akce okna by měla zabrat zimní období (Do března
2019). Realizující firma na KD sdělila, že chce být hotova do 2 měsíců od začátku
prací. Technologicky je možné vše zvládnout. Od jara by pak začaly práce na střeše
objektu, na vzduchotechnice apod. Probíhají kontrolní dny a „papírová válka“. Tzn.
např .od zřizovatele již máme hotový rozpis přísunu finančních prostředků. Teď ještě
musíme ve spolupráci s RDK (Regionální Dotační Kancelář) dosáhnout toho, že nám
také přijdou dotační projektové peníze ze Státního fondu ŽP. Musíme zajistit, aby
podle pravidel publicity byl umístěn DOČASNÝ BILLBOARD

Velikost billboardu je 5 100 x 2 400 mm.

Ještě no Vánoc bude umístěn pod sochu
Komenského. Další billboard - na druhý projekt (to je vzduchotechnika) bude u vstupu do
budovy.

5) ŘŠ jednal se zřizovatelem o svém novém finančním požadavku na totální renovaci
školní věže = oplechování v mědi Stavební úřad Český Brod zahájil správní řízení.

Pracovnice NPÚ školu navštívila osobně, byla na věžičce a vydala souhlasné
stanovisko. Projekt nemusí být. Předběžná cena této akce, tak jak i určila
specializovaná firma – umělecké klempířství – ve srovnávacím rozpočtu je i s DPH
2.815.000,- Kč. Předběžně vyjednáno s KÚ, že by se měly peníze na tuto akci najít.
Do Rady kraje by měla jít naše žádost o garantované financování akce ve 2. týdnu
ledna. Pak můžeme požádat o stavební povolení a také požádat o peníze od KÚ a vše
řádně „vysoutěžit“.
6) Tradiční akce Beánie Septima – proběhla v
sobotu 17.11.2018 . V březnu zvýšili
Sokolové ceny pronájmu, takže za naši akci
v délce trvání 6 hodin, zaplatilo SPG částku
10.200,- Kč Poděkování organizátorům i
účastníkům– opět byla dodržena dobrá
společenská úroveň i správná míra mezi
seriózností a studentskou zábavou. Vysoké
hodnocení. Z Beánie – nabídka, abychom se stali fakultní školou VŠE – chtějí navázat
spolupráci
7) SPG uhradí i poplatky „OSA“. Tato organizace se ozvala s tím, že potřebuje po
skončení akce vyplnění tabulky s údaji o prodaných lístcích (kolik za 60,-, kolik za
120,-, kolik bezplatného vstupného, kolik darovaných lístků v jaké hodnotě.
8) V úterý 20.11.2018 bylo prováděno měření oken pro jejich následné zadání do výroby.
Rušivý zásah do hodin jsme minimalizovali.
9) Tradiční akce Andělské zvonění 24.11.2018 – již 10. ročník
tradičního adventního jarmarku v budově našeho gymnázia –
pořádáme ve spolupráci s SPG a městem Český Brod . Velký
dík SPG a také našim studentům, kteří pomohli při instalací a
demontáží „jarmarkového uspořádání“.
10) Den otevřených dveří pro zájemce o studium u nás proběhl
29. listopadu. Poděkování těm, kteří na akci pomáhali
vyučujícím
11) Zpráva od TYFLOSERVISU – při humanitární sbírce „Bílá
pastelka“ bylo letos v září našimi studenty vybráno: 8.003,Kč
12) V pátek 23.11.2018 se konala ROBOTIÁDA – soutěž FEL
ČVUT – školu reprezentovali Adam Němec (4A8), Kristýna Zajícová (4A8) a
Natálie Hranická (5A8). LEGO stavebnice robotů zůstane ve škole až do jara 2019,
kdy tato soutěž proběhne opět, ale pro kategorii ZŠ + nižší gymnázia. Určitě se
zúčastníme.
13) V úterý 27. listopadu odpoledne byl připravený další pořad z cyklu "Příběhy
bezpráví" Naše setkání s pozvanými hosty začínalo ve 14 hodin v učebně č. 14 v 1.
patře a na programu byl film o životě a osudech pí Dr. Milady Horákové
.
Pak následovala beseda.
14) Objednán sál KD Svět pro konání Vánoční akademie na 13.12.2018 Smlouva je
podepsána.
15) Stužkovací večírek třídy 4A4 se konal 30.11.2018 v Úvalech v restauraci Na dobrém
místě. Dobře připravená akce, za kterou si zaslouží maturanti pochvalu.

16) Účast naší školy na programu "Myanmar - divoká cesta do barmské říše",
pořádaným v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000. Projekce proběhla v Kině
Svět dne 3. 12. 2018 v 11:45:00 hodin. Účast 150 žáků. - vyhodnocení
17) Organizační porada pedagogického sboru v úterý 4. prosince 2018 odpoledne byla
věnována přípravě oslav 100. výročí založení našeho gymnázia. Brainstorming ped.
sboru k organizaci i k tomu co materiálně připravit. V rámci příprav na oslavy 100.
výročí založení našeho gymnázia – potřebujeme pomoc při shánění fotografií
maturitních tabel našich tříd za celou dobu historie školy. Budeme vydávat
Almanach, a v něm chceme na DVD představit fotografie maturitních tabel
chronologicky uspořádané, aby byl vidět jejich vývoj v postupu času.. Oslavy
budou probíhat v sobotu 5.10.2019.
Vyhlašujeme soutěž o logo akce (mělo by v něm být využito stávající logo školy)
Vyhlašujeme soutěž o vzor grafiky plakátu, kterým budeme upoutávat na oslavy
Vyhlašujeme soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu akce
18) Pozvánka pro 3 naše úspěšné žáky od našeho zřizovatele na slavnostní předávání cen
za reprezentaci Středočeského kraje. Akce se koná 13. prosince v KC Labuť Říčany
od 10 hodin. Týká se našich Hai Mi Bui (3A4), za umístění v olympiádě NEJ,
Břetislav Hájek (ex. 8A8) za umístění na Mezinár. Veletrhu vědy a techniky (INTEL
ISEF) a Duy Khanh Bui (5A8) za ONJ. – doprovod ….
19) Redukce počtu sledujících na Vánoční akademii 13.12.2018 – nutno vyřešit
20)

Školní dvůr je vyhlášen za staveniště. Pro všechny –
vyučující i žáky platí zákaz vstupu do tohoto prostoru .

Výjimku z tohoto ustanovení mají: vedení školy, školník a pracovníci realizátora
stavby a externích firem, kteří patří k realizátorovi stavby.
Výjimku mají také účastníci kontrolních dnů stavby a firem v doprovodu ředitele
školy nebo jím pověřené osoby.
21) ČŠI a její stanovisko k plošnému zákazu mobilů ve školách. _ Absolutní zákaz je
zásahem do práv dětí. Tak jak to máme my – tj. v hodinách zákaz a v průběhu
přestávky mohou žáci mobily používat je akceptovatelné
22) Zahájeny stavební aktivity v bytě v přízemí školy – oprava podlahy zničené
dřevomorkou
23) Budou zahájeny práce na stavebním vyřešení problémů litinových mříží, které
zakrývají podlahu odpočívadla schodiště mezi přízemím a suterénem. Původní účel –
výduchy kamen, která měla garantovat vytopení všech chodeb v budově. Podle
informace z kronik to nikdy nefungovalo. Mříže mají sníženou pevnost a hrozí jejich
prolomení => pád do hloubky 4m
24) V prosinci zadáme žádosti žáků o revalidaci jejich platných průkazů ISIC. Totéž platí i
pro ITIC.
25) Kontrola BOZP v Pá 7.12.2018
26) 11.12.2018 Od 7.30 hod. do 11.30 MO kat A – v učebně č. 0 organizuje Volvovič
27) Bronzová a stříbrná ceremonie DofE 11.12.2018 – Pha – Per + Six (Borecký,
Baladrán, Pohlová (5A8), Spurná (7A8) + externě v našem středisku DofE
Wallenfelsová)
28) 11.12.2018 večer – KMD – večer Háj, Jež, Rhm
29) V prostoru šatny před tělocvičnou bude provedena montáž prvního nového okna.
Dojde k jeho úplnému začištění. Celek posoudí komise a památkáři v Pá 14.12.2018 a
rozhodnou o schválení výroby dalších oken v budově. Další instalace dalších oken
budou probíhat v lednu až začátku března 2019.
30) Vánoční koncert ve Čt 13.12. v KD Svět – redukce počtu účastníků

31) Pá 14.12. – Fyzika všemi smysly – zavezl. Benák
32) Pá 14.12.2018 – Školní zájezd – Míšeň – zabezpečují Kall, Knt, Fle + 50 žáků
33) Pá 14.12.2018 – večer – Sedmácko- třeťácká zábava v Poříčanech
34) Út 18.12.2018 – zorganizován zájezd do Vídně (Albertina) výstava C. Monet –
zabezpečují … Jež, Doh, Rhm
35) St 19.12.2018 – Olympiáda v ZMP
36) Čt 20.12. 2018 Florbalový turnaj
37) Vánoční prázdniny od So 22.12. 2018 do 3.1.2019. Nástup do školy ve Čt 3.1.2019
38) Opět akce EVVO „Věnuj mobil“ – ŘŠ připomíná, že existují i další dobré akce, které
mají humanitární náboj – např. BRÝLE PRO AFRIKU. Zjistíme podrobnosti a
nastoupili bychom i do této akce.
39) I nadále platí poznámky školníka z minulé schůze k udržování pořádku – toalety
apod. „Naschvánictví“ nepolevuje.
40) 8. ledna 2019 jsou opět naplánovány třídní schůzky SPG, protože klasifikace za
období 1. pololetí bude uzavřena na ped. radě 22. ledna 2019.

Žákovské připomínky k řešení
1) V učebně č.3 vrže tabule – bude neprodleně odstraněno (již zadáno)
2) Bylo oznámeno, že na dívčích toaletách v přízemí neteče teplá voda. ŘŠ ihned po
schůzce parlamentu situaci prověřil. Planý poplach - Všechny zásobníkové ohřívače
fungují.
POZOR: Na regulační baterii se pouští teplá voda pravým ovládacím prvkem!!! Je
tomu tak u všech baterií tohoto typu, instalovaných ve škole!
3) Byl učiněn pokus o prosazení jakéhosi „žákovského práva“ na nezamykání
šatnové skříňky
ŘŠ toto striktně odmítl:
Práva žáků vyplývají ze zákonů a povinnosti školy jako povinné osoby také plynou ze
zákonů. V tomto případě na sebe práva žáků a povinnosti školy narážejí
Žák má právo si ve škole odložit oděv na místě k tomu určeném a také obvyklém.
Škola má povinnost taková místa určit a učinit vše pro to, aby na správně odloženém
majetku nevznikla škoda z její viny. Pokud dojde k prokazatelné škodě na majetku žáka,
nastupuje povinnost školy podílet se na její náhradě. Žák (jeho zák. zástupce) má právo se
náhrady škody domáhat v přiměřené výši (zohledněné opotřebení atd.).
Proto škola, zcela v souladu se zákonem, stanovila dále popsaná organizační opatření
a) zamykání skříněk je určeno školním řádem jako prevence vzniku škod na majetku
žactva
b) škola určila šatnové skříňky ve vyhrazeném prostoru suterénu budovy jako místo
obvyklé k ukládání oděvů (netýká se prostředků elektroniky, šperků a věcí, které nelze
brát za běžnou součást oděvu apod.) Podobně jako v šatně čekárny u lékaře. Ze zákona
škola odpovídá za takto odložený majetek. Proto má škola uzavřené pojištění, které lze
v ojedinělých situacích využít pro úhradu vzniklé škody. Je nutné překonání dvojího
zajištění. Prvním jsou vstupní dveře školní budovy a druhým zamykatelné dveře
šatnové skříňky. Škola musí v případě prokázané škody dokazovat, že nebyla splněna
ze strany žáka jeho povinnost mít skříňku uzamčenu. Škola má povinnou spoluúčast
na úhradě každé škody 5.000,- Kč, kterou musí uhradit z peněz na provoz. Nařízením,

že musí být skříňky uzamčeny, pouze škola hájí svůj oprávněný zájem, aby nebyla
finančně poškozována.
c) Právo na náhradu škody, kterou žák (jeho zákonní zástupci) může/mohou vymáhat je
nadřazeno povinnosti školy škodu uhradit. Je to ale také právo, které teprve může
vzniknout. Takového práva se nelze podle našeho právního řádu vzdát předem.
Prohlášení žáka či jeho zák. zástupce, které by bylo učiněno předem, že nebude
v případě vzniku škody žák či zák. zástupce po škole jako po povinné osobě škodu
vymáhat, je prohlášením nezávazným, lichým, kdykoli odvolatelným. Škola má
povinnost postupovat podle práva a takové vyhlášení neakceptovat!
Závěr: Práva na cokoli (pokud to plyne ze zákona), se nelze vzdát prohlášením, které
by bylo učiněno předem!!!
ŘŠ doporučí vyučujícím, aby byla těmto tématům věnována zvýšená pozornost
v rámci výuky občanské nauky, resp. ZSV.
4) Žáci projevili zájem o instalaci automatu, ze kterého by si mohli nakupovat školní
potřeby. Umístění automatu na školní chodbě. Jako zdůvodnění zájmu uvádějí, že
takové automaty jsou běžně instalovány na některých gymnáziích i ve Středočeském
kraji.
ŘŠ v této souvislosti zmínil posloupnost administrativních kroků, které je nutné
zdolat, aby se mohl přístroj, který bude vydělávat pro cizí subjekt, objevit na chodbě
příspěvkové organizace Středočeského kraje.
Jedině formou pronájmu s platbou za velikost podlahové plochy a k tomu úhrady
energie .
Musí být vypsán záměr pronajmout podlahovou plochu…m2 za účelem (např.
prodej školních potřeb)……. (publikování podle pravidel z krajské směrnice web
kraje, profil zadavatele atd.)
ŘŠ smí podepsat smlouvu nejvýše na 2 roky s tím, kdo zvítězí se svou nabídkou
Odhad toho, zda by se takový automat u nás „uživil“ vychází ze zkušenosti zcela
negativně!!!
Daleko jednodušší se jeví domluva s provozovatelem školního bufetu, aby
prodával i sortiment školní potřeby, sešity, psací potřeby atd.
Připomenuta analogie původně dvou automatů na našich chodbách. První s prodejem
svačinového sortimentu a druhý pro prodej nápojů. Tržba v automatu svačinového
sortimentu byla příliš nízká (navíc vliv „pamlskové vyhlášky“). Proto byl svačinový
automat odstraněn.
Navrhovatelům bylo doporučeno zjistit další podrobnosti
Projednáno po schůzi parlamentu s navrhovateli.

Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

