Zápis ze schůzky RR konané dne 10. 11. 2011

Dne 10.11.2011 v 15.00 hodin se konala 1.schůzka RR ve školním roce 2011/2012
Paní předsedkyně p. Marková přivítala přítomné (viz,prezenční listina) a dle programu
dala slovo panu řediteli Ing. Holanovi.
Ing. Holan přednesl zprávu:
• Situace SŠ v KHK, sloučení jiných škol v kraji, letos se zastavil klesají trend žáků.
• Umístění naší školy ve Státní maturitě (umístění na 700. místě z 2000 v SŠ v ČR)
• Elektrikář a nástrojař mají dál stipendia od kraje beze změn. Turismus na SŠ.
• Nová je povinnost dělat přijímačky do 1.ročníku v maturitních oborech (ČJ, M, OSP).
• Proběhlé akce od začátku letošního šk. roku: Adaptační den, MSV Brno, sportovní
soutěže v atletice, fotbale, Běh do zámeckých schodů, školní kolo v šachu – vždy
1.místa
• V říjnu proběhly volby do školské rady
• Akce, které budou následovat: okr. kolo v šachu, besedy s ÚP, UHK
• Budou se měnit PC v počítačové učebně
• Granty – moderní výuka – zapojuje se většina učitelů
• Spolupráce s firmami z okolí
• Pozvánka na Maturitní ples 2.12.2011 v Čapkově sále
Mgr. Klikar: informace o nových maturitách, informace pro 4. ročníky – 30.4.2012
závěrečná klasifikace, pak ještě budou chodit do školy, příprava k ústním zkouškám, které
budou na konci května a začátkem června 2012.
• Správná volba předmětů u SM, zápis předmětů do 15.12.2012
Ing. Volhejn: informace o ZZ pro 3. ročníky, JZZZ pro nástrojaře a elektrikáře, Soutěže
pro automechaniky ve Vysokém Mýtě
Ing. Vaňková: informace z výchovného poradenství, Adaptační den, Klima školy – letos
nové anketní lístky, dále přednesla velmi podrobnou zprávu ve formě prezentace PPT
z aktuálního výzkumu žáků 1. ročníků na téma alkohol, drogy a zkušenosti žáků s nimi.
p. Jirásková přednesla pokladní zprávu, kterou zpracovává Ing. Lada Pošmurová
Ing. Suchánková dala hlasovat o rozpočtu, s jehož návrhem se rodiče seznámili během
schůzky. Hlasování bylo jednomyslné, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Rozpočet pro
rok 2012 byl schválen.
p. Marková na závěr zahájila diskuzi, přihlásila se p. Máslová s dotazem ohledně testerů
na drogy.
Paní předsedkyně Marková schůzku ukončila.
V Hronově dne 11.11.2011 vypracovala Ing. Suchánková

