Zápis z jednání první schůzky studentského parlamentu pondělí 26.9.2019
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.1 – přízemí
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 … Svítok, Dovole
2A8 … Kouřilová, Hřebejková
3A8 … Blažková, Mašín

4A8 … Zrubecká, Kočí

5A8 …Mašínová, Kallupová
6A8 …Mádrová, Těšínská
7A8 …Chýle, Cinka
8A8 …Prchal, Králová

1A4 … Škarohlídová, Mrázek
2A4 … Mejzlíková, Lasík
3A4 … Kašparová, Barcal
4A4 … Svatoš

1) Přivítání po prázdninách
1) Změny v pedagogickém sboru: Změny v pedagogickém sboru:
Odchody pedagogů:
Mgr. Markéta Chvojková

Termínovaný pracovní poměr

Bc. Šárka Kostková

Termínovaný pracovní poměr

Bc. Jindřich Novotný

Termínovaný pracovní poměr

Mgr. Monika Janíková

Ukončila svůj pracovní poměr dohodou

Uvítání nových členů pedagogického sboru a přidělení míst – vyřešení klíčů,
konektivity atd. Pro nové kolegy – přihlašovací údaje do školní počítačové sítě a pro
přístup do internetu – již zařídila pí prof. Rahmová. Přihlašovací údaje do Bakalářů –
zajistil ŘŠ, mailovou adresu na doméně gcbrod.cz zajistil ŘŠ
Novými (staronovými) kolegy se stávají: a jejich uvádějícími pedagogy jsou jmenováni:
MAT a FYZ – spolupráce
s Mgr. Volvovičem a
Benákem
ANJ Zapalačová, NEJ
Mgr. Petra Káninská
Kallupová
ČJL Ježková a OBN
Mgr. Jaroslav Korselt
(ZSV) Volvovič
MAT a IVT, Volvovič,
Mgr. Vítězslav
Rahmová
Lupínek
Mgr. Zdeňka
Hlavizňová

Částečný úvazek MAT a FYZ, třídní uč. 1A4
Plný úvazek předmětů ANJ a NEJ
Plný úvazek OBN a ZSV
Částečný úvazek MAT a IVT, třídní uč. 3A8

Nárůst počtu žáků školy na 322 k 1.9.2019 a tím i větší potřeba dělení vyučovacích hodin
+ změna ŠVP platná od 1.9.2017 postoupila do dalšího ročníku
2) Počty žáků od 2.9.2019 – viz tabulka – Odchází pravděpodobně Jakub Středa z 1A4 –
studium na škole se sportovním programem??? – zatím nemáme informaci.
Tř.
1A4
2A4
3A4
4A4
4let.

2019 - 2020
čtyřleté studium
Tř.prof.
SUM
Hlavizňová
26
Benák
21
Dohnal
23
Mrvík
18
88
Celkem:

D
13
10
15
12
50

H
13
11
8
6
38

Tř.
1A8
2A8
3A8
4A8
5A8
6A8
7A8
8A8
8let.

Tř.prof.
Ježková
Rahmová
Lupínek
Vlasáková
Sixtová
Kadeřábek
Hájková
Perutka
TOTAL:

osmileté studium
SUM
32
32
32
31
28
29
25
26
235

D
18
21
18
13
19
13
12
13
127

H
14
11
14
18
9
16
13
13
108
Ng
VG
H
146

Předpoklady 25.6.2019
Změny: Odchází / přichází
Přijde Koubová a Kubelková
(-) Rozumný
(+) Polák

(-) Švejdová
Odešli: Ryšavý, Kaifer, Koulová a Ambrož
Odešla Eichlerová
(-) Bašus

GRAND TOTAL:

SUM
323

D
177

3) Stravování zaměstnanců a žáků: Vše je dostatečně popsáno na www.gcbrod.cz.
Jsou tam i kontakty a popis způsobu objednávání a úhrady. Nutnou podmínkou (nikoli
postačující) je vlastnictví našeho školního čipu a nebo karty ke vstupu = musí
fungovat. FKSP přispívá na stravování. Přihláška je pro žactvo ke stažení již teď na
školním webu.
4) Třída(označení) – třídní učitel – zastupující učitel - kmenová učebna
1A8
Jež
+
Jon
16

2A8
Rhm
+
Kaš
12

3A8
Lup
+
Knt
3

4A8
Vla
+
Kal
2

5A8
Six
+
Fle
28

1A4
Hla
+
Kud
4

6A8
Kad
+
Knt
15

2A4
Ben
+
Rab
3

7A8
Haj
+
Zap
22

3A4
Doh
+
Kall
25

8A8
Per
+
Vol
21

4A4
Mrv
+
Kor
13

2) Adaptační kurz – proběhl podle dispozic, které byly uvedeny v letáku, který obdrželi
noví žáci 1. ročníků na úvodní schůzce v červnu 2019.
3) Odjezd na adaptační kurz – platí informace, které jsou uvedeny v letáku, který
obdrželi noví žáci 1. ročníků na úvodní schůzce v červnu 2019.
Akci pořádáme my, pod gescí PK TEV – v termínu 3.9. – 5.9. 2019
Místo konání:
Sporthotel Kácov, www.sport-hotel.cz,
odjezd: úterý 3.9.2019 - sraz před budovou gymnázia v 8:00, příjezd: čtvrtek 5.9.2019 mezi 12:00 - 13:00 ke gymnáziu,Vedoucí kurzu: Mgr. Markéta Kallupová 603 365 180
4) Beánie Oktáva – úvodní iniciační ceremoniál pro nové žáky prvních ročníků a jejich
rodiče za účasti všech dalších studentů, pedagogů a zvané veřejnosti. Beánii má na
starost pí prof. Kallupová. – povinnost kooperace od všech třídních prvních ročníků +
dalších pedagogů, kteří budou k součinnosti vyzváni. Poslední změna termínu
definitivně určuje Beánii Oktava do soboty 16.11.2019.
5) nepovinné předměty (kroužky)
Systém provozovaných nepovinných předmětů a kroužků ponecháváme 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.
Množství a hlavně soupis nepovinných aktivit pro studenty (kroužky) je podle
vyjádření SPG nesmírně důležité pro volbu střední školy vůbec, a to, že nemáme
takový taxativní soupis kroužků uvedený na internetu je pro zájem o naše
gymnázium limitující. Nic nepomůže, že kroužky u nás jsou, že se jim sice říká
nepovinné předměty, a že jsou zakomponovány v rozvrhu. Současní rodiče si
žádají vytvoření takového seznamu. A hlavně jeho zveřejnění.
Seznam by měl být na webu školy i na nástěnce v přízemí školy, aby si jej každý
všiml!
Na oplátku SPG bude hradit veškerá evaluační testování, které budeme mít
zájem poskytnout.
6) Opět nabízíme studentům možnost zapojit se do oficiálního programu Mezinárodní
cena vévody z Edinburghu, (The Duke of Edinburgh's International Award). 8.8.2017
poslal ředitel DofE Jmenovité poděkování obou našim koordinátorkám.
Koordinátorkou tohoto projektu na našem gymnáziu je pí prof. Lenka Perutka, které
bude pomáhat pí prof. Marie Sixtová. Vedení DofE požádalo ŘŠ, aby oběma

kolegyním vyslovil i jejich pochvalu!!!
Oficiální video programu DofE je na URL:
7) Podzimní prázdniny Út 29. a St. 30.10.2019
8) DOD – čtvrtek 28.11.2019, 23.1.2020 v 16,30 hodin
9) Třídní udělali ve třídách průzkum - zapojení do projektu ISIC školám pro nový školní
rok.- obzvláště ve vazbě na projekt jízdné žákům a studentům gratis ve Středočeském
kraji. Průkazy ISIC umíme zařídit i u nás!!! – toto je na webu a FB školy. Bude-li mít
zájem svou situaci řešit průkazkou ISIC. Novu průkazku ISIC (má naše logo) umíme
zařídit a bude vás stát 290,- Kč. V ISIC pointech je to za 350,- Kč. – uzávěrka do Pá
27.9.2019
10) Plán práce na šk.r. 2019/2020 – návrh bude na webu školy. Budou tam zmíněny
všechny důležité události školního roku. Rodiče obvykle zajímají tř. schůzky, ale také
volna apod. Plán je živý organismus – bude mnoho změn a je i mnoho neurčitostí.
11) Velké oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia Ty připadnou na 1. říjnovou
sobotu roku 2019 (5.10.2018)
12) Vydáváme Almanach ke 100. výročí založení školy – 148 stránek + vydáváme DVD
13) Zatím je připraven prostorový a časový scénář. Jsou pochybnosti ohledně schopností
generálního dodavatele stavby splnit sliby a předat připravené prostory. Očekává se
aktivní účast všech pedagogů. Očekáváme i aktivní účast našich studentů a jejich podíl
na organizaci a postupu oslav.
14) Účast přislíbila i Hejtmanka Středočeského kraje. Elektronicky je přihlášeno více než
500 absolventů, další přijdou bez registrace, pozváno je cca 100 VIP. Přijdou i
studenti školy a jejich rodiče. Očekáváno 800 – 1200 lidí (ne v jednom okamžiku!)
15) První fázi potřebujeme moderátora / moderátory akce
16) Spolupráce se školní jídelnou

17)
18) Aktivity budou probíhat na více stanovištích – např. i uvnitř budovy a na školní
věžičce

19) Prostorový scénář

20) Důležitá jsou jak pódia, tak i ukládání měděných schrán do věžičky
Časový rozpis průběhu oslav 100. výročí založení českobrodského gymnázia v sobotu 5. října 2019
Časová osa:
Malé pódium Velké pódium
13.30 - 14.00 hod.
Kapela č. 1 zvuková zkouška

12.00 hod.

Časová osa:

Otevření školní budovy - příchod abiturientů, pedagogů, VIP a dalších hostů hlavním schodištěm do prostoru
ke kašně. Všichni obdrží rozpis, na jehož zadní straně bude text studentské hymny.

Malé pódium Velké pódium

Prostory ve škole: Další prostory:

Zahájení =>Proslovy ŘŠ, KÚ,
Starosta, delegace LIF a Bochum

13.00 hod.

13.15

Školní pěvecký sbor GAUDEAMUS

13.30 - 14.00 hod.

14.00 - 14.10

Prostory ve škole: Další prostory:

Kapela č. 1 produkce
Moderátorský
vstup nejstarší
absolventi p. Ing.
Rakušan a p.
prof.
Bejšovec.
Upozornit na
pokračující
program vernisáž v 1.
patře budovy

14.10 - 14.40
Zvuková zkouška 2. kapely

Vernisáž + veškerý
doprovodný
program vystoupení O.
Socha, L. Spurná,

Adela Spurná +
kvarteto, Anička
Kašparová

14.40 - 15.10

15.10 - 15.20

Vystoupení 2. kapela
Vstup - křest
knihy MUDr.
Václava
Brůny. Uvede
ŘŠ, křtí
starosta
města Jakub
Nekolný.
Pomůcky láhev
šampusu.
Vyhlásit
výzvu k psaní
vzkazů
budoucím
generacím
do makovice
kopule naší
věžičky..
+ Další křty
a prezentace

15.20 - 15.50
Zvuková zkouška 3. kapely
15.50 - 16.20

Práce klempířů + příprava plošiny

V učebnách
sledování
streamovaného
videa

Zvuková zkouška kapely č.4
17.00 hod. - 17.30

Vystoupení 4. kapela
Vstup
moderátorů z
malého pódia
- zpovídání
zajímavých
hostů. - Např.
4 ředitelé
gymnázií.
Kocum GČBrod,
PhDr. Dana
Hochmanová
G. Čakovice,
RNDr.
František
Kosina GULZ,
Daniela
Křepelková Stř.
zdravotnická
škola Kolín,
Mgr. Jiří
Slavík ředitel 1. ZŠ
Český Brod,
atd. - např.

Umisťování nové
makovice na školní
věžičku i se vzkazy
budoucím generacím.
Vysvěcení věžičky +
streamování videa na
FB školy. Ve škole ve
vybraných učebnách
projekce tohoto videa.
Spolupráce s Ing. J.
Petráskem ml.

Zaparkování plošiny před školou.

Vystoupení 3. kapela

16.20 - 17.00 hod.

17.30 - 17.40

Následuje
autogramiáda +
prodej knihy

Ing. Tomáš
Němec, Mgr.
Milan Fridrich
Na závěr by
mělo přijít
poděkování
těm, kteří
dorazili

17.40 - 18.10

Zvuková zkouška kapely č. 5

18.10 - 18.50

Vystoupení kapely č.5 (EŠUS)

18.50 - 19.20

Zvuková zkouška kapely č. 6

19.20 - 20.00 hod.

Překvapení

Vystoupení kapely č.6 (Medvěd 009)

Překvapení

21)
Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

