šk. r. 2011/2012
RADA RODIČŮ

Gymnázium a OA,
Stříbro,
Soběslavova 1426
Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 24.11. 2011
v 15.30 h ve studovně Gymnázia a OA ve Stříbře.
Jednání se zúčastnili: pí. Zelenková, pí. Špetová
pí. Leitgebová, p. Hufeisl, Ing. Maňák, p. Spisar, pí. Trávníčková, pí. Zárubová.
Omluveni: pí. Pleskačová, Mgr. Coufalová, Mgr. Herbst. p. 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 ¼ školního roku::
– OA1 – bez žáků(kyň) s průběžným hodnocením některého předmětu 4 či 5
– OA2 – 2*5
– OA3 – 6*4-5
– OA4 – 13*4-5; 1*podmínečné vyloučení
-

G1 – bez
G2-G7 – 2-6*4-5; 1-2*napomenutí třídního učitele (TU)
G8 – 14*4-5; 3*napomenutí TU

2) Informace o státní maturitě:
Poslední novela školského zákona by měla platit od ledna 2012.
Známé termíny:
17.4.2012 – praktická maturita na OA
2.5-14.5.2012 – písemná část
obsah maturity:
2 předměty – ČJ + cizí jazyk či matematika
změna – nepovinná část musí být jiná než povinná část
případné opakování jen té části z které žák neuspěl
3) Obědy
o placení obědů inkasem měla zájem 1/3 rodičů, na základě tohoto bude
k lednu 2012 zavedena možnost platby inkasem
připomenutí zvýšení ceny obědů +2,-Kč/oběd

4) Informace o volbě do školské rady
členové školské rady jsou jmenováni na 3 roky, poslední volba 2008
za učitele voleni: Mužík, Svobodová
5) připomenutí zvýšení příspěvku do sdružení rodičů od II. pololetí šk. roku
2011/2012 na částku 150,-Kč za každé pololetí šk. roku za každého žáka
vybíraného v měsíci září a únor. V případě žáků - sourozenců v částce
100,-Kč za stejných podmínek tedy zvýšení o 50,-Kč resp. 30,-Kč
(u sourozenců) oproti stávajícím podmínkám.
6) informace o hospodaření s příspěvky do sdružení rodičů
k 11/2011 je k dispozici celkem 110tis 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.
Zapsal: Ing. Pavel Spisar

