Zápis z jednání osmé schůzky studentského parlamentu čtvrtek 4.4.2019
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna TĚLOCVIČNA ŠKOLY – snížené přízemí
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …
2A8 …
3A8 …
4A8 …

Hřebejková, Kouřilová
Mašín, Blažková
Štafenová, Zrubecká
Kallupová ,

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

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

1) Postupy stavebních prací ve školní budově. Téměř ukončena je výměna oken. Zbývají
okna ve vikýřích půdního prostoru a výhledově střešní okna v části střechy směrem do
dvora. Od Út 12.3.2019 – probíhají práce na střeše školy odstranění stávající střešní
krytiny, nové laťování, fólie atd. a také v podkroví – bourání komínů, které souvisí
s budoucí instalací vzduchotechniky a rekuperace s využitím vertikálních šachet, které
již ve středové nosné zdi jsou.
2) Školní dvůr je součástí staveniště a slepá ulice za školou je vjezdem na staveniště –
nájezdy kamiónů, autojeřábu, nákl. automobilu s plošinou a velkých nákladních aut
s materiálem pro stavbu (střešní tašky, výtah + další materiál a osoby)
3) Parkování před školou – komplikace to je bez vlivu vedení školy.
4) ŘŠ zadal malíři, aby vymaloval vrchní části kazet pro umístění žaluzií v jednotlivých
učebnách. Množství a počet nových žaluzií již byly zadány. Cca ve lhůtě 1 měsíc by
měly být dodány. Nic nebrání tomu, aby byly do učeben na původní místa „ZATÍM“
znovu pověšeny závěsy, které tam byly. Všechny jsou vyprány a vyžehleny –
dostupné v učitelské šatně.
5) Výsledek VZMR na akci Oprava věžičky na budově Gymnázia Český Brod
Číslo
nabídky
1

Název/jméno a příjmení
účastníka
KP – Realizace Střech s.r.o.

bez DPH
2.320.472,- Kč

Výše nabídkové ceny v CZK
DPH
DPH
(21 %)
(15%)
487.299,28 Kč

včetně DPH
2.807.772,05 Kč

6) Koordinovat dalšího postupu a spolupráce s dodavatelem zakázky velkého projektu,
s pokrývači a s památkáři, aby mohly práce začít co nejdříve. Předání/ převzetí
staveniště pro akci „Věžička“ bude probíhat tento pátek 5.4.2019. Od Po 8.4.2019 již
budou práce regulérně postupovat podle harmonogramu.
7) Máme vybraného i TDS a koordinátora BOZP pro akci Oprava věžičky na budově
gymnázia jde o tzv. Drobný nákup a byl vysoutěžen za 82.522,- Kč) Zvítězila Firma
ABP Holding a.s. Thámova 21/34, 186 00 Praha 8. Tato firma již u nás působí jako TDS
a koordinátor BOZP velkého projektu.
8) Řešení situace kolem problémů zneužití internetu,
a) Obrázky z www, nevhodné komentáře, koláže atd. = neoprávněný zásah do
osobnostních práv členů pedagogického sboru Výchovná opatření budou využita
v plném rozsahu.
b) Řešení „hnusného způsobu komunikace“ v uzavření facebookové skupině jedné třídy.
Rozhodně nelze v tomto případě použít slova „šikana“ či „kyberšikana“. To je něco
jiného.
Ad a) i ad b) Proběhlo jednání výchovné komise (v každém případ zvláště)
Ad a) to, čeho se žáci dopustili je postižitelné trestním právem a aktéři jsou ve
věku, kdy mohou být voláni k odpovědnosti u soudu.
Druhá rovina problému spočívá v identifikaci míry využití pravidel pro hodnocení
a klasifikaci chování a také školního řádu. Hledáme precedentní kauzy jiných škol,
abychom nevymýšleli již vymyšlené. ŘŠ prověřuje zda je škola povinna trestní
oznámení podat a nebo zda se jedná o výlučné právo dotčené osoby.
Ad b) Kauza mimořádně vulgární komunikace ve skupině, která se dotýká
jednoho žáka třídy. V takové skupině prakticky neexistuje nikdo, kdy by se
takového jednání nedopouštěl, nebo jej minimálně svou nečinností neschvaloval.

Uzavřené FB skupiny existují prakticky ve všech třídách. Chceme po žácích, aby
korigovali svůj slovník, ukončili užívání vulgarit a byl nastaven pokojný stav.
Vedení školy je pak postaveno před problém, který je v současné společnosti zcela
obecně rozšířený, jediná spojitost se školou je v tom, že se jedná o spolužáky
z jedné školy (jedné třídy), ale vlastní agrese může být v klidu vedena od
domácího PC vůči komukoli. Škola využije již naplánované přednášky spojené
s besedami k chování v internetovém prostředí. Škola však nemá žádné páky na to,
aby FB skupiny omezila, zrušila a ani to nepovažuje za moudré a reálné.
9) Zároveň bylo konstatováno, že obdobných „uzavřených skupin“ ve škole funguje větší
počet. Kolují v nich fotografie pořízené bez svolení aktérů (pedagogů) a bývají k tomu
připojeny nevhodné doprovodné texty. V době GDPR jde o značně problematickou
záležitost a takové jednání může mít důsledky z oboru trestní odpovědnosti, protože
dochází k zásahu do osobnostních práv osob, které jsou rádoby vtipnými komentáři
zesměšňovány
10) Koordinace dalších prací na stavbě pro nejbližší období souvisí i s dalšími běžnými
událostmi školního roku. Vyřešit organizační problémy skloubení problémových dnů
dubna a také stavby, která probíhá synchronně. Ještě v tomto a příštím týdnu by mělo
proběhnout přemístění traverz ze školního dvora jako tzv. příložek ke stávajícím
trámům do půdního prostoru. Musí se pro ně vysekat „kapsy“ pro uložení do zdiva.
Stále budou probíhat demoliční práce na likvidaci nepotřebných komínů a větracích
šachet. Některé z činností budou moci pokračovat, jiné musíme zastavit pro
velkou hlučnost a koordinovat jejich pokračování ve vhodnějších termínech.

11) Expedice DofE – předběžné termíny
– „cvičná expedice“ – Pá 24. a So 25.5.2019 – okolí Č. Brodu
– „ostrá expedice“ - St 5. a Čt 6. června – směřováno na Sázavu

12) Výsledky soutěží a olympiád – výsledkové listiny krajských kol – slušné výsledky

Výsledky krajského kola soutěže v NJ - kategorie III.A, III.B
19. března 2019, Gymnázium Kladno
Kategorie III.A:
1. místo:
2. místo:
3. místo: Duy Khanh Bui
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:
8. místo:
9. místo:
10. místo:
11. místo:
12. místo:

Gymnázium Kladno, nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01
Gymnázium a SOŠE Sedlčany, Nádražní 90, Sedlčany, 264 80
Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, Český Brod, 282 02
Gymnázium J. S. Machara, Královická 668/23, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01
Gymnázium Benešov, Husova 470, Benešov, 256 01
Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora, 284 80
Gymnázium Z. Wintra, nám. J. Žižky 186, Rakovník, 269 01
Gymnázium J. Barranda, Talichova 824, Beroun, 266 01
Gymnázium, Palackého 191/1, Mladá Boleslav, 293 01
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Studentská 166, Poděbrady, 290 01
Sunny Canadian International School, Straková 522, Jesenice, Osnice, 252 42

KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2019
(ZDE VYPLŇTE KRAJ KONÁNÍ )
Kategorie D
Příjmení
Název školy
žáka
Gymnázium Dr.J.Pekaře, MB
Gymnázium J.Barranda, Beroun
Gymnázium J.A.Kom. Čelákovice
Gymnázium Příbram
Gymnázium Dr.J.Pekaře, MB
Gymnázium V.B.T.Slaný
Gymnázium Český brod
Jelínek
Gymnázium B.Hrabala Nymburk
Gymnázium Benešov
Gymnázium Kolín
Gymnázium J.Barranda, Beroun

okres
Kladno
Příbram
Kolín
Praha-východ
Benešov
Mělník
Kutná Hora
Rakovník
Beroun
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-západ

body
96
93
92
90
87
77
75
74
73
63
59
58

Středočeský kraj - 20.3.2019
Jméno
žáka

Rok
narození

2001
2000
1999
2000

Jan

2001
1999
2002
2000
2000

Pořad
í
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Získané body v jednotlivých částech
atlas znalosti praktická celkem
29
33,5
25,5
88
29
33
23
85
28
25,5
25,5
79
26
28,5
22
76,5
29
30,5
17
76,5
29
30,5
15,5
75
24
23,5
26,5
74
30
21
21,5
72,5
25,5
25,5
19,5
70,5
30
25,5
15
70,5
24
25,5
20,5
70

Výsledky krajského kola Dějepisné olympiády
20. března 2019, 12. ZŠ Kladno
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:

Linda Kynychová

Gymnázium V.B. Třebízského, Smetanovo nám. 1310, Slaný, 274 01
Gymnázium Open Gate, Babice 5, 251 01
6. ZŠ Kladno, Doberská 323, Kladno, 272 04
Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav, 293 80
Gymnázium V.B. Třebízského, Smetanovo nám. 1310, Slaný, 274 01
ZŠ a MŠ Jankov, Na Náměstí 29, Jankov, 257 03
Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, Český Brod, 282 01

okres
Kladno
Praha-východ
Kladno
Mladá Boleslav
Kladno
Benešov
Kolín

bodů
83
81
79,5
79
73
70,5
70

8. místo:
9. místo:
10. místo:
11. místo:
12. místo:
13. místo:
14. místo:
15. místo:
16. místo:

Ondřej Lesák

Lea Crosnier Leconte

Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, Český Brod, 282 01
ZŠ Trhový Štěpánov, Sokolská 256, Trhový Štěpánov, 257 63
Gymnázium Open Gate, Babice 5, 251 01
Gymnázium Kolín, Žižkova 162, Kolín, 280 31
Gymnázium J. S. Machara, Královická 668/23, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01
Gymnázium V.B. Třebízského, Smetanovo nám. 1310, Slaný, 274 01
Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, Český Brod, 282 01
ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Komenského nám. 209, Nové Strašecí, 271 01
Gymnázium Kladno, nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01

Kolín
Benešov
Praha-východ
Kolín
Praha-východ
Kladno
Kolín
Rakovník
Kladno

7) Příjezd studentů a pedagogů z Lichtenfelsu 29. března a jejich odjezd 4. dubna t.r. –
Ředitelství gymnázia děkuje studentům i jejich rodinám, ve kterých byl pobyt zajištěn

8) ŘŠ představil nové logo pro 100. výročí oslav založení gymnázia a nastínil také základ
jejich koncepce. Zmínil i představu o využití potenciálu studentů pro zapojení do
kulturních vystoupení i pro organizační práce

Studentské připomínky:
Není plně funkční školní WIFI – bude neprodleně napraveno. Je nutné sledovat zda byl
opravný zásah skutečně účinný a předat ŘŠ report.
Jak je to s povinnou maturitní zkouškou z MAT a z kolika předmětů se vlastně bude
maturovat? – mezi studenty předmaturitního ročníku vznikají pochybnosti zda povinnost

69,6
69,3
69
67
65
64
63
60
59

nastane opravdu v roce 2021. Na dotaz jednoho ze studentů přímo na MŠMT bylo údajně ze
strany MŠMT odpovězeno, že nikdo neví. 
ŘŠ nemá lepší zprávu než tu, že naše gymnázium kalkuluje s rokem 2021. I k osobě ŘŠ však
pronikly informace např. od vedení Asociace ředitelů gymnázií (AŘG), podle kterých nás
čekají mnohé změny, jenže ono to legislativně nikde zaznamenáno není. Viz text zápisu
z jednání AŘG. Pokud není nic kodifikováno zákonem, znamená to, že nic není!!!
Reforma financování
AŘG konstatuje, že stále nejsou k dispozici relevantní data, s jejichž pomocí by bylo možné objektivně
posoudit dopady reformy na jednotlivé školy. Zejména není jasný celkový objem mzdových prostředků a
jejich rozpis školám. AŘG se důvodně obává, že nebude možné dodržet příslib ministryně Valachové, že
žádná škola na reformu finančně nedoplatí.
AŘG proto i nadále reformu odmítá. Po zveřejnění konkrétních údajů analyzuje AŘG důsledky změn pro
gymnázia a k reformě se znovu vyjádří.
Změny v maturitní zkoušce
AŘG bere na vědomí rozhodnutí MŠMT o společném spuštění povinné zkoušky z matematiky v roce 2022.
AŘG vítá začlenění předmětu "Matematika rozšiřující" mezi nepovinné předměty společné části MZ.
AŘG nesouhlasí s navrženými změnami maturitní zkoušky, tedy redukcí zkoušky z českého jazyka a cizího
jazyka ve společné části na didaktický test a přesunutí ústní a písemné části zkoušky do profilové části
maturitní zkoušky. Data CERMAT ukazují jednoznačně, že hodnocení ústní zkoušky a písemné zkoušky
samotnými školami výrazně ovlivňuje hodnocení výkonu žáků. To AŘG pokládá za velmi důležitý aspekt,
který by stát neměl pomíjet. AŘG vnímá jako alibismus MŠMT snahu přesunout odpovědnost za tvorbu
kritérií hodnocení zkoušek, za jejich vlastní hodnocení a za vypořádání odvolání a řešení sporů na samotné
školy. Jako nepřípadné vnímá argumenty důvodové zprávy doprovázející navržení změn, a to zejména
argumenty zmiňující finanční úsporu a snížení administrativy. Jak finanční zátěž, tak administrativa se
pouze přesunou na školy.

Jak je to s volitelným seminářem a cvičením z matematiky pro budoucí
předposlední ročník?
V ŠVP máme stanoveno, že pro žáky, kteří hodlají výhledově více využít matematiku
(tím máme na mysli např., že je pro jejich další studium nutné konat přijímací zkoušku
z MAT apod.) se nasazuje Seminář a cvičení z matematiky ve dvouleté verzi. (Budou
probírat i rozšířenou látku o infinitizemální počet = derivace a integrály apod.)
Příští rok bude otevřen v maturitním ročníku jednoletý Seminář a cvičení
z matematiky, kde se bude matematika probírat v množství a formě vhodném pro ty,
kteří jenom musí z matematiky maturovat a pak již MAT v dalším studiu
neupotřebí!
Jak je to se stanoveným obdobím pro konání výletů v tomto školním roce?
Je to, samozřejmě, již dávno zapsáno v plánu práce školy ☺
Je určeno období od 10. do 17. června.
Časopis ERROR přechází na on-line verzi a hledá posily do redakčního týmu.
Studenti mají zájem o práci v řídícím výboru oslav ŘŠ zařídí kooptaci do řídícího
výboru oslav. Další schůzka výboru bude 25.4.2019 od 17.00 hod v budově
gymnázia.
Primáni připojili poznámku, zda by bylo možné zařadit do vhodného červnového
termínu další florbalový turnaj školy – ŘŠ předá tento námět předmětové komisi TEV
Zapsal: Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

