ZÁPIS
z jednání hlavního výboru SPG, které se konalo dne 18.9.2012 v budově školy
Přítomni: viz prezenční listina
Nepřítomni:
Hosté: Mgr.Ivo Kocum, ředitel školy
Program:
1. Mgr. Kocum - seznámení členů HV SPG s další organizací školního roku:
* plán práce pro školní rok 2012/2013, viz přiložené „Kalendárium“
* změny v profesorském sboru - noví kolegové v profesorském sboru, slečna Mgr.Lenka
Stříbrská, která u nás bude vyučovat český jazyk a základy společenských věd, a pan Mgr.
Tomáš Drábek, který u nás bude vyučovat anglický a francouzský jazyk. Tito vyučující mají
nahradit kolegy, kteří na konci minulého školního roku přešli na jiné školy – pí Mgr. Alena
Macháčková a pí Mgr. Marie Cimburková. V loňském šk. roce přestal ve škole působit i
p.RNDr. Tomáš Prosecký a p. Mgr.Josef Němeček, který jej do konce šk.roku zastoupil.
Změna ve vedení školy - V červnu proběhlo i výběrové řízení na obsazení místa ředitele
gymnázia. Rada Středočeského kraje jmenovala ředitelem gymnázia s účinností od 1. srpna
t.r. vítěze tohoto výběrového řízení – Mgr. Ivo Kocuma. Ten zase využil své pravomoci a
jmenoval s účinností od 1.srpna na místo statutárního zástupce ředitele pana Mgr. Jiřího
Krčmáře, dosavadního pedagoga školy s aprobací ZMP-TEV. Bývalý ředitel gymnázia, p.
Mgr.Vladimír Libovický, bude i nadále ve škole vyučovat na snížený úvazek předměty své
původní aprobace, a to FYZ a CHE. Nové vedení školy mu děkuje za odvedenou práci a těší
se na pokračující plodnou spolupráci.
První kroky nového vedení školy vedou přes práci na nové dokumentaci školy.
Ředitel školy oficiálně oznámil, že akceptuje směrnice a dokumenty původní
(vytvořené a signované bývalým ředitelem školy, a že intenzivně pracuje na vytvoření
dokumentů a směrnic vlastních). Podstatná část z těchto dokumentů a směrnic je již hotova
a některé směrnice a dokumenty jsou úplně nové. Vznikl např. pro učitele závazný Etický
kodex pedagoga na Gymnáziu Český Brod. Vznikl i nový školní řád a nová pravidla
hodnocení prospěchu a chování. Dokumenty schválí dnes (18.9.2012 RŠ)
Třídní profesoři již žáky s těmito dokumenty seznámili a pro veřejnost jsou na webu školy.
Změna způsobu komunikace a veřejné prezentace školy. Spustili jsme provoz školní
facebookové stránky a i nadále budeme v této oblasti razit trendy odpovídající 21. století.
V následujícím období potěšíme rodiče a spustíme internetovou aplikaci „Bakaláři na webu
školy“, která jim umožní nejen získávat informace o vašem studiu, ale i obousměrnou
komunikaci rodina – škola. Zatím probíhají aktualizace nasazení předmětů ve třídách a
zařazování žáků do skupin (např cizí jazyky) přibližně v polovině října bychom mohli
distribuovat rodičům a žákům přihlašovací údaje.
Studenti maturitních tříd - vývoj situace kolem budoucnosti jejich maturitní zkoušky.
AŘG – schůzka v pondělí 24.9.2012 na KÚ – dostaneme nejčerstvější info.
* práci zahájil i studentský parlament – schůzky vždy první středu v kalendářním měsíci
* příspěvek SPG pro školní rok 2012/2013 - 700Kč,
* den otevřených dveří 15.11.2012 a 17.1.2013.
* Ohlášeny nové aktivity SPG a ředitelství školy přislíbilo aktivní spolupráci.
a) školní časopis ERROR – vydáno první číslo – aktivní studenti ve třídě 4A8 (Ransdorf)
Třída 4A8 + význační a nepřehlédnutelní – organizovali již školní BAZAR a vyinkasovali
jistou finanční částku, na kterou si teď do jisté míry činí nárok i HV SPG, protože prodaný
materiál pocházel i z jiných než „třídních“ zdrojů. Děti naopak mají pocit, že chtějí o osudu
peněz rozhodnout samy. Určení peněz zvolili „bohulibé“ – nákup interaktivních učebnic pro
výuku DEJ a stejně budou příslušné peníze prohánět účtem SPG. Zbytek částky chtěli použít

na nákup tiskárny a o doplacení (nemají na tiskárnu úplně celou částku) požádali SPG:
Animozita, která vznikla je nežádoucí.
Návrh vedení školy.
HV SPG by neměl trvat na odevzdání výtěžku akce do pokladny SPG. My tomu rozumíme,
děti moc ne. V době, kdy děti akce konali nebyla stanovena absolutně žádná pravidla jak
s výtěžkem naložit. Účel na který chtějí teď žáci finance využít je správný. Akceptujme, že to
tak teď je.
Po akce další stanovme závazná pravidla. Zvláště u teenagerů je to problém vážný a mohli
bychom ztratit jejich důvěru. Příspěvek na tiskárnu si zaslouží. Naše profesorka češtiny jim
bude při tvorbě časopisu rádcem, ne cenzorem.
b) v sobotu 6. října bude předvedena prezentace školy při setkání absolventů. Jenom
z bývalých pedagogů je pozváno 60, o kterých víme, že by se mohli zúčastnit.
c) 2. listopadu „Dýňová slavnost
d) So 3. listopadu večer má proběhnout Béanie prima – uvítací ceremoniál pro nové
studenty prvních ročníků s oficiální a slavnostní atmosférou v oficiálním prostředí
českobrodské sokolovny, atd. – spojeno s taneční zábavou a studentskými zasvěcovacími
rituály pro nové studenty. Těmi chytřejšími budou maturanti – chtěli by za to příspěvek na
maturitní ples (V návrhu rozpočtu je s tím počítáno)
Ke zvláštním studentským radostem patří státní svátky a prázdniny. První volno tedy
čekejte v Pá 28. září a podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 25. a v pátek 26. října 2012.
* Do konce kalendářního roku musí být obměněno více než 100 dokumentů, takže tato
záležitost váže hodně sil ředitelství školy. Není to jen záležitost změny ve vedení školy.
Některé dokumenty a směrnice s příchodem nových zákonů a vyhlášek pozbyly platnost.
2. Problémy se školní vilou. Po změně revizního technika komínů se objevila hrůza, se kterou
jsme nepočítali. Výsledkem je nutná změna priorit do kterých jsme chtěli směrovat peníze
z pronájmů a v nejbližší době začnou po vyhlášené veřejné zakázce malého rozsahu stavební
práce.
3. Žádost o příspěvek na účastnický poplatek ekoolympiády ve výši 1200,-Kč na nocleh a
stravné.
4. Žádosti o příspěvek na KMD – navýšení celkové ceny/žák na 430,-Kč – pro NG býval
příspěvek 100,-Kč, pro VG 200,-Kč. V tuto chvíli se teprve ustavují počty dětí, které se těchto
aktivit budou zúčastňovat. – Je s tím počítáno v návrhu rozpočtu.
5. Předložen Návrh rozpočtu SPG, nutno doplnit informace o položce internet. – viz
„EXCELovský“ soubor – projekce a interaktivita vytváření rozpočtu.
HV SPG se sejde k detailnímu projednání položek rozpočtu 25.9.2012 v 17. hodin
v budově školy. Na tomto jednání se též projednají podmínky akcí studentů pořádaných
ve spolupráci se školou a SPG.
6. Prosíme oslovit co nejvíce rodičů ve třídách s prosbou o dodání sladkého a slaného
pečiva, popř. jiných sponzorských darů, na akce – Sraz absolventů 6.10.2012, ples
Beánie 3.11.2012.
Peníze z prodeje půjdou do rozpočtu SPG.
Info: Petra Straková 606 26 38 41 nebo strakova@cesbrod.cz,
Radka Kohoutová 777 15 70 75 nebo kohoutová.radoslava@seznam.cz
Eva Hegyiová 608 96 10 98 nebo evahegyiova@seznam.cz
7. Výroční zpráva SPG za školní rok 2011-2012 bude předložena při jednání HV SPG 6.
listopadu 2012.
8. Příští jednání HV SPG se uskuteční 25.9.2012 od 17. hodin v budově školy.

Zapsala: Petra Straková
předsedkyně HV SPG

