Zápis ze schůze Rady rodičů ze dne 6. 4. 2006
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: dle přílohy
Ing. Holan
Informoval rodiče o událostech od poslední schůze:
– rozvoj školy a získávání finančních prostředků, obnova VT, nákup počítačů a software příspěvek z RR, který bude začleněn do projektu, který škola bude předkládat (jedná se
částku cca 72 000 Kč, kterou má SR k dispozici z prostředků Rady a z plesů a požádal o její
schválení).
- propagace školy „Kontaktní výstava“ – pro žáky ZŠ
- informoval o úspěších žáků v nejrůznějších soutěžích, kde se zúčastnili jak krajských, tak
celostátních kol
- změna názvu školy od 1. 1. 2006
- nábor žáků na šk. rok 2006/2007
Mgr. Klikar
- informoval o maturitních zkouškách – organizaci i průběhu přípravy, apeloval na rodiče, aby
dohlédli na přípravu, informoval o počtu žáků, kteří se přihlásili k volitelným i dobrovolným
zkouškám, součástí příprav na MZ jsou i konzultační hodiny, předal rozpisy zástupcům tříd
Ing. Volhejn
- informoval o závěrečných zkouškách, jejich organizaci i probíhající přípravě, předal
zástupcům tříd rozpisy termínů
Mgr. Vaněk
- informoval o největším problému na naší škole – narůstajícím záškoláctvím, informoval
rodiče o nutnosti dodržovat postup při omlouvání absence tak, jak ho předepisuje školní řád a
zároveň zdůraznil sankce, které jsou při nedodržování tohoto postupu. dalším nástrojem je
nahlášení na MěÚ, na odbor sociálně právní ochrany dětí, která může zasáhnout v případě, že
rodinu dotují sociálními dávkami, jinak se škola obrací na OÚ. Omlouvání absence
vyžadujeme, rodiče to kvitují,
- přestupy v rámci oborů
- požádal rodiče o kontrolu svých dětí nejen ve školní přípravě, ale i mimoškolním čase
p. Šimková
- informovala o změně názvu školy, tudíž i změně názvu SR a s tím související odsouhlasení
Stanov, statutárním zástupcem je p. Šimková - odhlasováno jednomyslně
p. Vajsarová
-předala pokladní zprávu
- informovala o podání přiznání k dani z příjmu za rok 2005 (ples)
p. Šimková
- dala návrh na odsouhlasení:
- volby nové pokladní – jednomyslně zvolena p. Fekiačová Pavla
- schválení čerpání rozpočtu SR na šk. rok 2006/2007 - jednomyslně
- schválení členského příspěvku na šk. rok 2006/2007 – jednomyslně
schváleno 300 Kč na člena
- volba revizora hospodaření – jednomyslně odsouhlasen návrh p. Šimkové,
revizorem hospodaření bude Ing. Jitka Vaňková
- otevřela diskusi – poděkování za práci zástupcům vycházejících tříd, předán květinový dar
paní Vajsarové
6. 4. 2006
Ing. J. Vaňková

