šk. r. 2013/2014
RADA RODIČŮ

Gymnázium a OA,
Soběslavova 1426
Stříbro

Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 21.11. 2013
v 15.30 h ve studovně Gymnázia a OA ve Stříbře.
Jednání se zúčastnili: Pavel Herbst, Andrea Zárubová, Radovana Špetová, Pavel
Spisar,
Michal Sůva, Daniela Nová, Jindřich Pomyje, Leona Leitgebová, Petr
Hufeisl, Ligačová Marie, Hornyická Monika
Omluveni: Monika Zelenková

Za Gymnázium a Obchodní akademii se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan
Deredimos.
1) Jednání zahájil předseda RR a předal zprávu o stavu finančních prostředků
od omluvené pokladní pí Zelenkové, kdy bylo konstatováno, že rozpočtová
kázeň se nevymyká běžnému režimu v porovnání s dlouhodobými tendencemi
uplynulých období. Na účtu je stabilní zůstatek cca 85.000,-- Kč a v pokladně
cca 50.000,-- Kč.
2) Předseda SR seznámil všechny členy se situací, která nastala v souvislosti s
ukončením studia dcery naší pokladní Moniky Zelenkové a tudíž vyvstala
nutnost nahradit mimořádně pí. Zelenkovou ve funkci pokladní.
- Z přítomných členů rady byl ochoten tuto funkci převzít pan Michal
Sůva a proto bylo přistoupeno k hlasování o zvolení pokladníka
Sdružení rodičů při GOA Stříbro: Všichni přítomní členové byli pro a
Michal Sůva byl tímto zvolen počtem 11 hlasů z celkově možných 12
(pí. Zelenková omluvena ze studijních důvodů)
- Rada sdružení tímto velmi děkuje pí. Zelenkové za práci, kterou pro
školu a sdružení udělala v rámci své funkce, kdy vždy velmi vstřícně a
pohotově přispěla k dobré činnosti sdružení
-

Poté bylo předáno slovo p. řediteli školy

3) Ředitel GOA všechny přítomné:
-

seznámil přítomné s personální situací ve škole
vyhodnotil studijní výsledky
seznámil přítomné se změnami ve školním řádu
seznámil s ustanovením a kompetencemi výchovné poradkyně pí. Mgr.
Soutnerové a metodičky prevence pí. Mgr. Hufeislové
seznámil přítomné s opatřením a režimem školy ohledně přerušení
dodávky el. proudu ve dnech 27. a 28.11

4) Diskuse:
- předeseda SR vznesl požadavek na ředitele školy o nutnost zvolení
zástupce třídy do rady rodičů za pí. Zelenkovou
-Pavel Herbst vznesl dotaz na ředitele školy ohledně omlouvání žáků
z důvodu výuky a výcviku v autoškole mimo Autoškolu Baumruk Stříbro.
Ředitel školy vysvětlil situaci tak, že žáci jsou omlouvání pouze pro tuto
autoškolu, jelikož škola s tímto subjektem má uzavřenou smlouvu na základě
výběrového řízení o výuce nepovinného předmětu a tudíž není zřejmé žádné
znevýhodnění ostatních žáků, kteří se připravují pro získání řidičského
průkazu v jiné autoškole.
5) Další setkání se uskuteční v den konání
(březen-duben) r. 2014 v 15.30 h ve studovně.

Zapsal: Mgr. Pavel Herbst – předseda RR

třídních schůzek na jaře

