šk. r. 2010/2011
RADA RODIČŮ

Gymnázium a OA,
Stříbro,
Soběslavova
1426
Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 30.9. 2010 v 15.30 h
ve studovně Gymnázia a OA ve Stříbře.
Jednání se zúčastnili: Mgr. Herbst, pí. Zelenková, pí. Zárubová, Ing. Maňák
p. Hufeisl, Mgr. Coufalová, pí. Špetová, p. Spisar
Omluveni:pí. Potužáková, Trávníčková, Pleskačová, Pomyje,
Za Gymnázium a Obchodní akademii se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan
Deredimos.
Jednání zahájil předseda PP Mgr. Herbst a poté předal slovo p. Mgr. Deredimosovi
k projednání následujících bodů programu.
Projednávané body programu:
1) Seznámení přítomných členů s aktualitami v rámci činnosti školy, úspěchy
školy v rámci projektů a soutěží, obsazenost tříd – 349 studentů, stav u
odmaturijících ročníků, přijímací řízení, změna v ŠVP u OA se zaměřením na
cestovní ruch, nově vybavená písárna potřebnými PC.
2) Ředitel se vyjádřil k požadavku rady rodičů k možnosti bezhotovostního
placení obědů – nelze v nejbližší době uskutečnit z důvodu zejména finanční
zátěže této změny zvláště s ohledem na nutnou změnu systému objednávání.
3) Různé – diskuze –
a)-otevřel předseda RR – bylo konstatováno, že čerpání a evidence finančních
prostředků probíhá dle stanovených pravidel bez nutnosti řešit případné
vyjímečné věci.
b)-pokladní pí. Zelenková konstatovala, že rozpočtový vývoj probíhá bez
zvláštních vybočení, režim v dané oblasti probíhá bez nutného zvláštního
řešení.
c)-předsedou RR bylo provedeno sečtení požadavků předložených ředitelem
školy od jednotlivých vyučujících, jejichž souhrn jest 44.050,-- Kč. S
jednotlivými položkami byli seznámeni všichni přítomní a bylo
konstatováno, že nevybočují z obvyklého rozpočtového režimu a nic
nebrání k realizaci.S tímto všichni posléze souhlasí.

d) v RR byl vznesen požadavek, že je potřeba aktualizovat seznam členů
RR i s kontaktními údaji – e-mailovou adresou a tel. číslem, zajistí
předseda RR
4) Byl dohodnut termín příští schůzky dne 25.11.2010 v 15.30 h na
obvyklém místě – studovna školy, dále pokračování v 16.00 h aula,
16.15 h třídní schůzky.
Na závěr jednání byl přečten zápis a tento byl přijat jednohlasně všemi přítomnými.
Zapsal: Mgr. Pavel Herbst (PS: zápis zveřejňován na ww. str. Školy)

