Zápis ze schůzky Rady rodičů konané dne 19.4.2012
p. Marková - předsedkyně RR - zahájení schůzky, přivítání vedení školy a přítomných rodičů
Ing. Vladimír Holan - přednesl zprávu o stavu školy a akcích, které proběhly od minulé schůzky
-

mírný pokles žáků, nově zavedené přijímačky na Obory s maturitou

-

odchody 2 učitelek- p. uč. Vítová, Mgr. Řehulková, PhD.

-

příchody Mgr. Bulambo, Mgr. Dobiasová

-

škola získala nový projekt, 5 mil. Kč

-

obnova podlah u učebnách (cena 1 učebny 30 000 Kč)

-

nové PLC automaty Siemens pro výuku elektrooborů za 150 000 Kč

-

nová učebna PC

-

CNC poloprodukční stroje pro výuku strojařů za 1 mil. Kč

-

školu navštívily UHK a ČVUT
akce školy:

-

Okresní Turnaj v šachu, turnaje ve fotbale,basketbalu,

-

Kontaktní výstava pro žáky ZŠ – zúčastnilo se 13 škol (400 žáků ) regionu

-

besedy s ÚP, sekty, kino, divadlo (příspěvek na vstupné poskytla RR)

-

soutěž SOD, SOČ – 2 práce postoupily do Krajského kola

Mgr.Vladimír Klikar - přednesl informace o maturitních zkouškách, státní maturity
-

rozdal zástupcům 4. ročníků přehledy veškerých termínů letošních maturit

-

informace o průběhu příprav a testování žáků k maturitám

Ing. Ladislav Volhejn – informace o ZZ pro 3-leté obory
-

Jednotné zadání v tříletých oborech

Ing.Vaňková Jitka - přednesla zprávu z oblasti výchovného poradenství, Klima školy a její výsledky
v letošním školním roce
p. Jirásková - pokladnice RR – přečetla pokladní zprávu a seznámila rodiče s daňovým přiznáním za
rok 2011
Ing. Suchánková – podala návrh na volbu pokladnice RR za paní Jiráskovou
p.Marková dala o volbě hlasovat. Hlasování bylo jednomyslné, všichni byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl
proti. Zvolena byla p. Máslová, zástupce 2.D
Na závěr schůze se koordinárorka RR Ing. Suchánková rozloučila se všemi zástupci RR, předala květinový
dar paní Jiráskové s poděkováním za práci v RR. Dále požádala zástupce, aby všechny informace poskytli ve svých
třídách na třídních schůzkách a následně informovali p. ředitele o průběhu schůzek a připomínkách rodičů.
V Hronově dne 19.4.2012
Vypracovala Ing. Suchánková

