Zápis ze schůze Rady rodičů ze dne 11. 4. 2008

Přítomni: dle prezenční listiny
Schůzi zahájila a řídila Mgr. Bitnarová.
Ing. Holan seznámil přítomné důvěrníky s činností školy od listopadu 2007. Připomněl
spolupráci s firmami, sponzorské dary a právě probíhající výstavu firem pro žáky 8. tříd ZŠ.
Seznámil s projektem Pilot 1 – jednotné zadání MZ, změna u MZ, ale zatím není nic
legislativního, od 09/10 jednotná MZ, úplná od 2012. Z akcí a aktivit školy připomněl –
sportovní akce, Enersol, SOD, SOČ, besedy v rámci prevence SPJ, ÚP, adopce zvířátka –
bazilišek zelený, chystá se adopce dítěte z rozvojových zemí, odborné exkurze, divadla, malé
granty – škola získala 66 OOO Kč na rozvoj volnočasových aktivit žáků a jejich projekty,
dále informoval o možnosti přihlašování na ECDL a o přihláškách ke studiu na naší škole –
denní i dálkové studium.
Ing. Klikar seznámil přítomné rodiče žáků maturitních ročníků s počty přihlášených
k jednotlivým volitelným a dobrovolným zkouškám (cizí jazyky, M, F, Aub), písemná
maturitní práce z ČJ – známky 7. 5., informoval o předsedech maturitních komisí, předal
rozpis MZ.
Ing. Volhejn seznámil přítomné rodiče žáků oborů s výučním listem o termínech písemné (2.
6.), praktické (bude se dělat na servisech) a ústní zkoušky. Obory elektrikách a nástrojař mají
jednotné zadání.
Mgr. Vaněk informoval o prohřešcích proti školnímu řádu a dílenskému řádu, záškoláctví
(zejména u 1. ročníků), zachycení omam. látek. Konstatoval, že od počátku šk. roku jsou
problémoví žáci víceméně vytipováni, pod dohledem, prohřešků ubylo. Oznámil rodičům, že
končí s výukou a odchází na penzi.
Ing. Vaňková přednesl za paní Fekiačovou pokladní zprávu (viz příloha), odsouhlasen
příspěvek na nový šk. rok 300 Kč. a následovala volba místopředsedy Rady po paní
Bitnarové – jednomyslně odhlasována paní Lidmila Vajsarová (1. B), paní Bitrnarové byl
předán květinový dar a poděkování za práci.
Mgr. Šimek malé granty – 66 000 Kč na projekty, v rámci jednoho z nich je možnost zápisu
do Guinessovy knihy rekordů (1000,- - 4000,- Kč) – rada odsouhlasila příspěvek, dále
možnost zakoupení druhého stolu na stolní fotbal (až po té, jak se osvědčí ten první, koupený
z projektu) – rada odsouhlasila příspěvek.
Ing. Vaňková seznámila s činností komise pro prevenci SPJ a předala rodičům materiály
s přehledem činnosti.
Mgr. Bitnarová zahájila diskusi, a protože žádné připomínky nebyly, ukončila schůzi.
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Ing. J. Vaňková

