Zápis ze setkání Rady rodičů při AG KM dne 1. 11. 2015
Přítomni:
Marie Suchá 4.K, Vladimíra Václavková 1.A, Kateřina Polišenská 1.B, Alojz Haninec
1.C, Miroslava Zálešáková 1.C, Petra Sukupová1.P, Pavla Pavelková 1.P, Viktor Turek 2.A, Helena
Zahradníčková 2.A, Jaroslava Buchalová 2.B, Eva Bernardová 2.C, Pavla Šaňková 2.C, Helena Gřivová
2.S, Eva Malíšková 3.A, David Zentrich 3.C,
Simona Adámková 3.C, Martin Kvapilík 3.T,
Libor Kučera 4.A, Jiří Mik 4.B, Alena Frajtová 6.S, Ludmila Horáková 6.S Za AG KM:
Jan Košárek –
ŘŠ, P. Martin Sekanina – školní kaplan, Ivana Michoňková - pokladna
1.

Uvítání a představení nového pana ředitele Mgr. Jana Košárka

2.

Představení nových členů RR a seznámení se stávajícími členy

3.

Zpráva o hospodaření RR – p. Michoňková
- zůstatek k 13. 11. 201

4.

364 074,- Kč

Informace ředitele školy o aktuální situaci:

Školu jsem převzal v srpnu, ale již od jara jsem se snažil s chodem školy seznámit. Chci klást
důraz na kvalitní výuku a výchovu. Od začátku školního roku jsme přijali dva nové vyučující, jednoho
vedoucího vychovatele. Pedagogové procházejí školením ICT. V uplynulém období jsme připravovali
logo školy, v současnosti pracujeme na vzniku nového webu (zároveň pro mobilní aplikace).
V současné době se intenzivně připravuje projektová dokumentace pro rekonstrukci AG. Pokud vše
vyjde, bude se rekonstruovat po dobu příštích tří let. Budu velmi rád za zpětnou vazbu od rodičů,
komunikaci s rodiči.
5.

Návrhy na čerpání z fondu RR:

- doplatek Lipsko – Evropský parlament mládeže

10 000,-

- metodické centrum – provoz

15 000,-

- horolezecká stěna – další etapa dostavby

65 000,-

- ozvučení auly

55 000,-

- vybavení vstupní haly (informační systém)

20 000,-

- doprava sboru AVE na Velehrad

3 500,-

- soutěž Bludiště – Ostrava

7 000,-

- ostatní (jízdné na soutěže, …)

25 000,
200 500,-

Přítomní členové jednohlasně odhlasovali návrh na příspěvky z fondu RR. Pokud se během roku
vyskytne požadavek od vedení školy na mimořádný příspěvek, je v kompetenci předsedkyně RR
odsouhlasení tohoto příspěvku. Při vyšší částce bude korespondenčně konzultován se všemi členy.
6.

Diskuze:

- znovu zazněly z více stran připomínky ke školnímu stravování – velké fronty, studenti se
nestihnout v klidu a důstojně najíst; malé porce; skladba jídelníčku; kultura stolování
- p. Bernardová 2.C – problém s používáním mobilů během vyučování – jak to řešit?

- provést anketu mezi studenty, ve které by hodnotili jednotlivé vyučující
- hospodářkou RR byla jednohlasně zvolena paní Helena Zahradníčková

Zapsala: Mgr. Marie Suchá

