Zápis ze schůze Rady rodičů ze dne 22. 11. 2006
Přítomni: dle prezenční listiny
P. Šimková zahájila schůzi a seznámila všechny přítomné s novými členy. Ředitel školy Ing.
Holan informoval o činnostech a událostech ve škole od začátku školního roku:
- navýšení počtu žáků o 50 oproti minulému roku
- noví učitelé p. Schéma – Aj (momentálně má úraz a do konce šk. roku ho bude zastupovat
Mgr. Bornová), Ing. Hrubý – strojní předměty
- změna rozvrhu i vyučujících od 1. 12., kdy odchází ing. Seifertová
- Školská rada – 6 členů
- akreditovaná škola pro ECDL – vysvětlil význam i využití
- soutěže – úspěchy v sportovních soutěžích
- exkurze – Index, Mezinárodní strojírenský veletrh, Fyzikální ústav
- kultura – Královská cesta, divadla
- spolupráce se zaměstnavateli – učitelé do firem, zástupci firem do škol s požadavky na
výuku
- autoevaluace – povinná ze zákona, do konce června,dotazníky, testy i pro rodiče
- 9. 11. 2006 telefonát oznamující umístění bomby ve škole – okamžitá akce PČR a veení
školy, pachatelem žák školy, který již ukončil vzdělávání, je na něj podáno tr. oznámení
- poděkoval Radě za příspěvek 72 000 Kč na projekt ICT do výuky
- obnovení přátelských styků s polskou Bielawou – sportovní, kulturní, profesní
- nové názvy v souvislosti se šk. zákonem: střední vzdělávání s výučním listem (bývalý
název: učební obory) a střední vzdělávání s maturitní zkouškou (bývalý název: maturitní
obory)
- možnost studia po vyučení i maturitní zkoušce u nás ve škole
Mgr. Klikar a Ing. Volhejn informovali o maturitních a závěrečných zkouškách a předali
zástupcům maturitních tříd rozpisy.
Výchovný poradce Mgr. Vaněk informoval o problémech, se kterými se ve své práci setkává:
- adaptační problémy 1. ročníků
- kouření na veřejnosti
- záškoláctví
- zohledňování specifických poruch učení
- Projekt - zpovědi žáků – Co chceme, aby rodiče věděli, připravíme Co chceme, aby
učitelé věděli
P. Fekiačová seznámila s pokladní zprávou (viz příloha), Mgr. Šimek informoval o
protidrogové prevenci a anketě, která každoročně probíhá u žáků 1. ročníků a Ing. Vaňková
předvedla prezentaci Prevence SPJ a Minimální preventivní program školy.

23. 11. 2006
Zapsala: Ing. Vaňková

