Zápis ze schůzky RR dne 16.4.2009 :
Přítomní : dle prezenční listiny
Schůzi zahájil a řídil předseda RR p.Frencl .
Ing. Holan seznámil přítomné zástupce tříd s činností školy od listopadu 2008. Informoval o
již proběhlých besedách (s vojákem z povolání prap.R.Dolozimem z liberecké protichemické
jednotky, s knězem p.Kittou, s Policií ČR – 2x ). Z další aktivity školy zmínil adopci na dálku
– chlapec z Indie, Projekt Šance, soutěže Enersol, fyzikální olympiáda, SOČ – 4 práce
postoupily do krajského kola.Škola zorganizovala Kontaktní výstavu pro žáky 8.tříd ZŠ,
soutěž „Tohle umím já“. Příprava na soutěže v ovládání automobilů, Hronovská laťka. Škola
se účastní projektu (grantu) na tvorbu výukových pomůcek, dala si vypracovat projekt
rekonstrukce půdního prostoru ve Vrchlického ul., vypracovává projekt na šatny.
Informoval o nově vypracovaných ŠVP, které začnou platit od 1.9.2009. Zmínil také světovou
finanční krizi, která se promítá i do naší práce.
Mgr. Klikar informoval o přípravě žáků k maturitě, termínech konzultací a jejich oznámení
rodičům. Popsal organizační zajištění maturit, termín výsledků maturitních písem.prací do
7.5.2009, maturitní komise a jejich předsedové, vydávání maturitních vysvědčení v Čapkově
sále dne 2.6.2009
Ing.Volhejn seznámil přítomné rodiče s organizačním zajištěním a způsobem závěrečných
zkoušek pro učňovské obory – 1.6.2009 je začátek, písemná zkouška, 2.6.2009 začínají
praktické zkoušky a 15.-16.6. je konec.Předávání výučních listů bude také v Čapkově
sále.Dále informoval o situaci s praxí pro žáky na smluvních pracovištích, v oboru
automechanik je situace stejná jako letos, ale v oboru nástrojař mohou nastat problémy vinou
finanční krize, které je škola připravena řešit.
Ing.Vaňková informovala o řešených problémech za celý školní rok, 40 oficiálních pohovorů
se žáky, kteří se provinili proti školnímu řádu, 20 pochval, 90 x DTU a napomenutí.
Nejvážnější problémy s distribucí drog, se žáky bylo zahájeno správní řízení, podmínečné
vyloučení ze školy. Problémoví žáci jsou vytipováni monitorováni.
Dále informovala o možnosti dalšího studia na naší škole – „ vzdělaný dělník“ má větší šanci
uspět na trhu práce. Možnosti studia na VŠ pro žáky PŠ, testy SCIO a fakulty, které přijímají
bez přijímaček.
p.Fekiačová přečetla pokladní zprávu a oznámila, že končí s prací pro RR. P.Fekiačové byl
předán květinový dar a poděkování za práci.
p.Frencl zahájil hlasování o novém pokladníkovi a zvolena byla jednomyslně p.Jirásková
(1.A)
Ing.Suchánková rodiče informovala o čerpání prostředků z RR a seznámila je s Daňovým
přiznáním za loňský rok, které vypracovala p.Fekiačová.
p.Frencl zahájil diskuzi, která se týkala provozu školy , a protože nebyly žádné dotazy ani
připomínky, schůzi ukončil.
Vypracovala Ing. Suchánková dne 17.4.2009

