Zápis z jednání čtvrté schůzky studentského parlamentu středa 08.01.2020
Přítomni zástupci tříd viz. registrační seznam
Učebna č.16 – 1. patro
V čase hlavní přestávky
změny v obsazení zástupců za jednotlivé třídy
1A8 …
2A8 …
3A8 …
4A8 …

Hlaváč, Hauser
Kouřilová, Hřebejková
Blažková,
Štafenová, Zrubecká

5A8 …Mašínová, Kallupová
6A8 …Audyová, Pohlová
7A8 …Štafenová, Cinka
8A8 …Králová, Ransdorf

1A4 … Příhodová, Mrázek
2A4 … Mejzlíková, Lasík
3A4 … Kašparová,
4A4 … -------

1) Konání schůze st. Parlamentu v prosinci nebylo možné pro kumulaci aktivit
realizovat. Dobíhá OPŽP, běžela VZMR Malování prostor školy a administrativní
aktivity vzhledem ke zřizovateli a dalším institucím.
2) Splněny úkoly, které byly zadány před Vánoci – hotovo ISIC
3) Informace o nové pojistné smlouvě, kterou uzavřel zřizovatel i pro nás – změny ve
spoluúčastech Vedoucí pojistitel: Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. a
Soupojistitel:MAXIMA pojišťovna a.s. Číslo pojistné smlouvy 0518668018.
Budovy Živel – 50.000,- Kč, Vítr 20.000,- Kč. Ostatní rizika - Vždy je minimální
spoluúčast 5000,- Kč.
4) Z minulého roku – Realizace vánočního koncertu – který proběhl v KD Svět ve Čt
12.12.2019 – poděkování aktérům.
5) Poděkování za florbalový turnaj
6) poděkování za zorganizování a bezproblémový průběh Sedmácko třeťácké zábavy,
konané dne 20.12.2019 v Sokolovně v Klučově. Díky i pedagogům a jejich rodinným
příslušníkům, kteří se zúčastnili.
7) Na školním webu a FB profilu je možné vyplnit formulář, kde lze vybrat podle
dispozic SPG, kde se při první schůzi Hlavního výboru rodiče domluvili, že by rádi
uvolnili z finančních prostředků získaných ze sponzorství nemalou částku pro nákup
nového vybavení a nehmotných prostředků, které by pro žáky i pedagogy zvýšily
komfort života ve škole.
8) Realizovali jsme výmalby učeben a chodeb. Uchování hezkého a čistého prostředí,
které splňuje vysoké nároky všech na estetiku mají v rukou i studenti. Otisky nohou
v nové malbě, oloupaná linkrusta apod. ???
9) Na základě informace z telefonického rozhovoru jsme byli informováni ČŠI, že nás ve
dnech 28. a 29.1.2020 navštíví jejich dvoučlenný tým. Ten bude při hospitační
činnosti v hodinách ČJL a předmětů humanitního zaměření ve třídách VG zjišťovat
jak je to u nás se systémem podpory rozvoje čtenářské gramotnosti. Výstupem nemá
být inspekční zpráva, takže se nejedná o klasickou inspekční činnost. Budou
požadovat naši součinnost => vyplňování dotazníků apod. + rozhovory s pedagogy.
10) Příprava šatnových prostor v suterénu – od St 7.1.2020 začíná specializovaná firma
provádět generální úklid šatnových prostor + přilehlých prostor. Úklid bude skončen
ve Čt, nejpozději v Pá 10.1.2020. V pátek dopoledne je nutné udělat brigádu silných
chlapců a udělat rozmístění skříněk podle čísel. Od pondělí 13.1.2020 už budou
šatnové prostory použitelné. Je nutné, aby si žáci opatřili visací zámky.
11) Pozvánka na DOD Dny otevřených dveří např. Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy, které se uskuteční 24. a 25. ledna 2020. + dalších fakult Obdrželi VP + tř.
prof. maturitních tříd. A mají je distribuovat směrem ke studentům.
Geografická sekce si vás v rámci programu dovoluje pozvat na cyklus odborněpopularizačních přednášek, které představují výzkumy realizované na jednotlivých katedrách.
Tyto přednášky jsou vhodné pro žáky základních i středních škol a mohou sloužit mimo jiné
k rozšiřování učiva zeměpisu.
Rozpis přednášek:

Pátek 24.1.2020:
od 9:30 Neobyčejná demografie obyčejného života
od 11:00 Kde všude najdou geografové uplatnění a co vlastně dělají?
od 13:00 Projekty a studium na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie (GIS, DPZ a
3D modelování)
od 15:00 O čem vyprávějí staré půdy
Sobota 25.1.2020:
od 9:30 Projekty a studium na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie (GIS, DPZ a
3D modelování)
od 11:00 V pasti populismu
od 12:30 Neobyčejná demografie obyčejného života
od 14:00 Když už stěží nasněží
12) Výsledky soutěže The Best in English v rámci České republiky
First Last
name name
Filip
Michal
Edward

Time Place
YearResult end world
18 112 3027 4
18 111.5 2265 7
18 111.5 3384 10

Place
country
1
2
3

Place
Age
1
2
3

Pavel
Marek
Matyas

19
17
18

111 2662 13
111 3413 16
110.5 2796 20

4
5
6

1
1
4

Luka

18

110

2896 32

7

5

Matěj

18

110

3020 33

8

6

Gymnázium, Jírovcova
Gymnázium Dr. Karla Polesného
Jirásek Gymnasium Náchod
Střední průmyslová škola strojnická,
škola hlavního města Prahy
Gymnázium, Havířov-Město,
Komenského 2

Tadeáš Svítok 16

110

3431 36

9

1

Gymnázium, Český Brod

School name
Gymnázium Matyáše Lercha
Gymnázium Brno, Vídeňská
Gymnazium Olomouc - Hejčín

School
city
Brno
Brno
Olomouc
České
Budějovice
Znojmo
Náchod
Prague
Havířov Město
Český
Brod

16) Výsledky soutěže The Best in English v rámci celosvětovém School Name: Gymnázium,
Český Brod, Place World: 80, Place Country: 28, Place Region: 2, Place by school
type: N/A
Name

Lastname Initials

Age

Place World:

Place Country:

Points

Time End (minutes)

Tadeáš

Svítok

16

36

9

110

57

Daniel

Kaifer

17

271

98

105

1

Tomáš

Uličný

17

418

156

104

58

17) Náš student Tomáš Chvojka (4A4) postoupil do celostátního kola nejvyšší kategorie
CHE – blahopřejeme.
18) 2. den otevřených dveří na naše gymnázium se bude konat ve Čt 23.1.2019 od 16.30 –
doprovodné aktivity analogicky jako při 1. DOD. Student Adam Cinka vytváří
propagační plakát
19) Pedagogická rada k uzavření klasifikace prospěchu a chování za 1. pololetí školního
roku se bude konat v úterý 28.1.2020.
20) Konec stavební části projektu OPŽP – na základě schváleného druhého dodatku SOD
s BFK Service a.s. stanovila Rada kraje nový termín, a to 14.2.2020. Mění se i cena
díla, protože byly opět započteny více práce a odečteny méně práce. První ZL navýšil
cenu o více než 2,5 mil. Kč. Obdobná je situace ZL č.2
21) Problémy s financováním projektu OPŽP. SFŽP opět poslal menší část fin. prostředků
než ŘŠ požadoval. Výpisy a další upřesnění požadovali zástupci SFŽP po řediteli
v průběhu vánočních prázdnin.

22) Bod z jednání Školské rady dne 5.11.2019 - Projednání návrhu člena ŠR Libora
Prchala na zavedení obhajoby seminárních prací.
Závěr: v letošním školním roce by mohla být obhajoba zkušebně zavedena, návrh na
její zavedení byl vznesen na pedagogické radě. Vyučující seminářů individuálně
zvažují. Zatím je rozhodnut zavést obhajobu prof. Volvovič.
23) Žákovské připomínky

Zapsal Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

