šk. r. 2011/2012
RADA RODIČŮ

Gymnázium a OA,
Soběslavova 1426
Stříbro

Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 12.04. 2012 v 15.30
hod. ve studovně Gymnázia a OA ve Stříbře.
Jednání se zúčastnili: Mgr. Herbst, Špetová, Leitgebová, Hufeisl,
Trávníčková, Zárubová, Hofbauerová,
Omluveni: Pleskačová, Zelenková, Ing. Maňák, Spisar, Pomyje,
Za Gymnázium a Obchodní akademii se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan
Deredimos.
1) Ředitel GOA všechny přítomné seznámil z hodnocením prospěchu a chování
za 3. čtvrtletí školního roku
- seznámil přítomné s režimem volitelných předmětů – seznam na
nástěnce a na webu školy
- ohledně ukončení školního roku požadavek na dárek nejlepším
studentům – hodinky 1x škola, 1x SR – všemi přítomnými
odsouhlaseno
- desky na maturitní vysvědčení – byla konstatováno, že letos SR ještě
zaplatí plnou cenu, v příštím roce tento výdaj bude z rozpočtu vyřazen
z důvodu stabilizace rozpočtu a stále rostoucí ceny tohoto výdaje –
všemi přítomnými odsouhlaseno
- výzva k vrácení všech zapůjčených knih od žáků, kteří končí studium,
v opačném případě škola bude vymáhat po jednotlivcích
2) Informace o státní maturitě:
termíny:
17.4.2012 – praktická maturita na OA
2.5-14.5.2012 – didaktické testy
28.5-1.6. ústní část
21.5.-25.5. – „svatý týden“ – volno k přípravě na maturitu
9.5.-18.5. – absolventi v režimu samostudia – konzultace apod.
8.6. od 15.00 h G8, od 16.00 OA slavnostní předávání maturitních
vysvědčení – účast předsedy SR Mgr. Pavla Herbsta

další termíny:
praxe OA2,3 21.5.-1.6.,
vodácký a turistický kurz G7,OA3 18.-22.6.

3) informace o hospodaření s příspěvky do školské rady
k 04/2012 je k dispozici celkem 140.525,-- tis Kč
bylo konstatováno, že hospodaření s prostředky nevybočuje z běžného
zavedeného režimu. Všechny výdaje směřují dle stanovených pravidel, kdy
zásadně převažují výdaje směřující na aktivity žáků dle potřeb školy.
4) Diskuse
- pí. Špetová vznesla dotaz k možnosti dotace Májalplesu pro pořádající
třídu OA 2 z důvodu malého počtu žáků – po diskusi bylo
odsouhlaseno, že přímá dotace nebude poskytována z důvodu
nenavyšování rozpočtu, lze zvážit za určitých garančních podmínek
půjčku.
- vzato na vědomí, že pí. Zelenková ve spolupráci se školou zajistí
poukázky pro dary SR absolventům během příštího týdne tj. do
19.4.2012 - režim darů se nebude nijak zatím mměnit- všemi
přítomnými odsouhlaseno
- byla vzata na vědomí změna zástupce ve SR třídy G7 po rezignaci pí.
Mgr. Coufalové z důvodu velkého pracovního vytížení, kterou
nahrazuje pí. Helena Hofbauerová, čímž ji tímto také vítáme v našem
kolegiu, paní Mgr. Coufalové tímto děkujeme za práci ve SR a přejeme
jí hodně dalších životních i pracovních úspěchů a celkové pohody.
- další termín našeho setkání stanoven na 21.6.2012 od 15.30 h na
obvyklém místě kde bude zejména zhodnocení uplynulého období a
směr činnosti SR do šk. r. 2012/2013
Zapsal: Mgr. Pavel Herbst – předseda SR

