Zápis z jednání druhé schůzky studentského parlamentu čtvrtek 24.10.2019
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.1 – přízemí
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …
2A8 …
3A8 …
4A8 …

Svítok, Dovole
Kouřilová, Hřebejková
Blažková, Mašín
Štafenová, Tůmová

5A8 …Mašínová, Kallupová
6A8 …Audyová, Pohlová
7A8 …Štefenová, Pangrác
8A8 …Králová, Ransdorf

1A4 … Škarohlídová, Mrázek
2A4 … Mejzlíková,
3A4 … Kašparová,
4A4 … Vrbová, Hájek

1) Poděkování za zvládnutí přípravy prostor učeben, tělocvičny apod.
2) Dozvuky z „Oslav 100. výročí založení školy“ – sběr informací - Počasí katastrofa.
ŘŠ děkuje pracovníkům školy i žákům na spolupráci. Poděkování bylo zveřejněno i na
webu a FB školy.
3) O přípravách na oslavy i o stavebních činnostech byl natočen pořad pro televizi Kolín.
Jde o audio pořad o přípravě školního roku a přípravě na oslavy, který ŘŠ natáčel jako
„PROMO“ v polovině srpna a s předpokládaným uvedením do konce srpna. Pořad se,
bohužel, objevil až den před oslavami (tj. 4.10.2019) na
http://televize.kolin.cz/CMSPage.jsp?id=10bbf1af-b14d-4f70-b68ff8b3372fc86c&context=e124c28f-80aa-40c3-98b8-91f5e75ba438.2673e62f-b384475f-9e8c-3cad65c1791b.10bbf1af-b14d-4f70-b68ff8b3372fc86c&locale=en&dblockid=8e77f7c1-34f4-4f2d-81df75d46a494cf9&ditemid=5923484d-6006-4b14-a239-ca6794b52b34 . Odkaz je na
www.gcbrod.cz . Odkaz na něj je na školním webu i na školním FB profilu.
4) V průběhu oslav u nás natáčela Televize Praha kratičký „šot“ do svých zpráv
z regionu. Zmínku o našich oslavách můžete najít ve zprávách z našeho regionu z Po
7.10.2019 ve 21.44 hod. Záznam od nás začíná v 6. minutě a 21. sekundě
https://prahatv.eu/porady/nas-region/nas-region-07-10-2019-21-44 Odkaz je na
www.gcbrod.cz i na školním FB profilu.
5) Almanachy a kelímky NickNack byly rozděleny do tříd žákům, kteří se na organizaci
oslav podíleli podle seznamů, které poskytli třídní profesoři.
6) Doprodej DVD ke 100. výročí založení školy 100,- Kč
7) Kelímky NICKNACK 50,- Kč
8) Pamětní mince 20,- Kč
9) Doprodej trička 150,- Kč
10) Doprodej Mikiny 500,- Kč
11) Musíme připravit vyúčtování příspěvku od krajského úřadu a od města Český Brod a
vzájemně zaúčtovat s SPG.
12) Rodiče => zvláštní poděkování za jejich působení při oslavách
13) Již jsme obdrželi profesionální fotografie a bude i 20 min. profesionální video, na
které si musíme ještě pár dní počkat.
14) Mnozí absolventi nás žádají, abychom jim poskytli foto a videomateriály, které
zahlédli při projekcích v průběhu oslav v některých učebnách. Nejsme na to připraveni
a jejich žádostem vyhovíme v průběhu času. Budeme muset pořídit kopie nosičů
záznamu, a to chvíli trvá.
15) Delikomat s námi již nepodepíše smlouvu na další období, protože automat není
rentabilní. Je to rozhodnutí firmy, které je nevratné.
16) Letos Andělské zvonění nebude.
17) Informace k doplnění Plánu práce školy z MŠMT se týkají Jednotné přijímací zkoušky pro
budoucí školní rok 2020 – 2021. Zkouška je písemná z ČJL a MAT Pro čtyřleté obory 79-41K/41 1. termín v úterý 14. dubna a 2. termín ve středu 15. dubna 2020. Pro víceletá gymnázia

1. termín čtvrtek 16. dubna a 2. termín v Pá 17. dubna 2020. JPZ v náhradním termínu 1.
termín ve středu 13. května a 2. termín ve čtvrtek 14. května 2020.
18) Připomínka – jsme zařazeni k ověřování výsledků žáků 1. ročníků čtyřletých a kvint ve
vybraných aspektech čtenářské gramotnosti. Zjišťování má probíhat v termínu od 11. do 22.
listopadu t.r. ŘŠ potvrdil účast školy. ZŘ provedl registraci žáků.
19) Máme k dispozici součet hotových peněz, které byly v pokladnách Oslav k dispozici po
sobotě 5.10.2019. Jednalo se o peníze za registrační poplatky a vstupné, vstupné na věžičku,
prodej merge a mikiny. 162.465,- Kč. Zatím částky z prodeje mikin ještě narůstají. V každém
případě akce neskončila problémem, ale jsme v +, protože nám pomohl OŠMS (75.000,- Kč) a
pro SPG přidalo peníze (54.000,- Kč) město Český Brod. Ještě nejsou uhrazeny všechny
faktury, ale v drobném + zůstaneme.
20) ŘŠ požaduje zevrubné informování žáků – nejprve na vyšším gymnáziu a pak i na NG
k chování na internetu, aby se nikdo nemohl stát obětí a někdo původcem kyberšikany!!!
Velmi důležité!!!
21) Informace z dění ve městě Český Brod – zasedala bezpečnostní rada města. K řešení bylo
vytvoření dětského gangu, který obtěžoval všemi svými projevy (verbální i fyzické,
známky toxikománie (drogy, alkohol apod.)) ostatní obyvatele. Fyzicky i verbálně
napadali evidentně slabší děti a agresivní byli verbálně i fyzicky také na starší
spoluobčany.
Připomínka pro naše žactvo – pokud byste se stali předmětem negativního zájmu takové
skupiny, pak, i když by šlo o negativní kontakt mimoškolní, požíváte naší ochrany a
můžete s námi vy i vaši rodiče vždy počítat!!!

22) Dozvuky oslav – zatím zbývá řádově 90 Almanachů. Telefonicky, písemně a e-maily
je objednáno řádově 30 ks. Ve škole necháme remitendu 30 ks. Do MKSS po nás
chtějí Almanachy do volného prodeje. Měli bychom předat Almanachy i do okresního
archivu.
23) Změna času – ze So 26.10. na Ne 27.10.2019. Pondělí 28.10.2019 je státní svátek
24) Podzimní prázdniny Út 29. a St 30.10.2019 – nástup služby ve Čt 31.10.2019
25) Čerpání dovolené v období podzimních prázdnin – viz tabulka:
26) Stužkovací večírek obou maturitních tříd 1.11.2019 od 19.00 hod. ve Vrátkově
27) Pedagogická rada + org. porada – 1. čtvrtletí v úterý 5.11.2019 od 14.00 hod. – třídní
si připraví referát o svých studentech hodných zvláštního zřetele – zdravotní a jiná
omezení
28) 1. čtvrtletí => zprávy předsedů PK
29) HV SPG od 16.00 hod. Jednání s HV SPG o možnosti uhradit některé z našich
zájmových komodit
30) Pozvánky na třídní schůzky SPG – úterý 5.11.2019 od 17.00 hod.
31) Beánie Oktáva – sobota 16.11.2019 – Sokolovna – ve spolupráci s SPG – co je třeba
zajistit? Kapela??? Bumerang??? – zajišťuje SPG, artefakty – letos použijeme
originální pečetidlo.
32) Přihlášení témat seminárních prací – do konce října t.r. – zapsat do seznamu na
nástěnku ve sborovně
33) Suterén – zatím není možné zprovoznit – práce probíhají pomalu, jsou nutné procesy
zrání.
34) ŘŠ připravuje VZMR na výmalbu školy – tedy i suterénu, učeben přízemí a 1. patra a
také všech chodeb (i 2. patro), která by měla proběhnout ještě do konce kalendářního
roku 2019
35) ??? třeťácká zábava ??? lokace a termín – 20.12.2019 – v Klučově
36) ISIC karty – po podzimních prázdninách.
Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

