Zápis ze schůzky Rady rodičů konané dne 10.11.2010

p. Marková - předsedkyně - zahájení schůzky, přivítání vedení školy a přítomných rodičů
Ing. Vladimír Holan - přednesl o stavu školy a akcích, které proběhly od začátku šk. roku
- KH kraj nabízí cca 12 000 míst pro středoškoláky, stagnace počtu dětí až do r.2015, na naší škole
bude kompenzace této situace projekt UNIV 2 kraje – projekt vzdělávání dospělých
- stav učitelského sboru – odešel Mgr.K.Šimek, uč.Veselíková, zemřel p.Seidel
- nastoupila Mgr. Mazurová (ČJ)
Akce školy – Adaptační den pro 1. ročníky, 3.C a 3.A – MSV Brno, 3.E exkurze Autobranka Náchod
4.A exkurze Wikov Hronov, besedy o Holocaustu pro všechny 1.ročníky, sportovní soutěže a závody
v atletice - 3.místo v kraji , 1.místo – Běh do zámeckých schodů
Informace o proběhlé generálce MAG 10, naše škola byla mnohem lepší než vyhlášené výsledky
v celé republice (ČJ 7%, AJ 25%, NJ 28%, M 20%)
Mgr.Vladimír Klikar – přednesl informace o státních maturitách - k maturitě budou přihlašovat žáci
do 15.11.2010. Ministerstvo školství předá školám konkrétní termíny maturit do 31.12.2010. Státní
maturita – ústní zkoušky v květnu, písemné zkoušky v červnu.
- informace o ZZ pro 3-leté obory. Jednotné zadání v tříletých oborech.
Ing.Vaňková Jitka – přednesla zprávu na téma Klima školy, doplněnou o presentaci Power point
s výsledky ankety konané u 1.ročníků.
p. Jirásková - pokladnice RR – přečetla pokladní zprávu, kterou zpracovala Ing. Pošmurová
Ing. Suchánková – přečetla návrh rozpočtu na kalendářní rok 2011
p.Marková dala o rozpočtu na rok 2011 hlasovat. Hlasování bylo jednomyslné, všichni byli pro, nikdo
se nezdržel, nikdo nebyl proti.
Na závěr schůze se koordinárorka RR Ing.Suchánková rozloučila se všemi zástupci RR,
poděkovala za účast a 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 11.11.2010
Vypracovala Ing. Suchánková

