Setkání Rady rodičů dne 15.4.2016
Přítomni:
V. Václavková 1.A, K. Polišenská 1.B, A. Haninec 1.C, P. Sukupová 1.P, P. Pavelková 1.P, V. Turek 2.A,
H. Zahradníčková 2.A, J. Buchalová 2.B, E. Bernardová 2.C, H. Gřivová 2.S, E. Malíšková 3.A,
S. Adámková 3.C, L. Kučera 4.A, M. Suchá 4.K
za AG: J. Košárek, M. Sekanina, I. Michoňková
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Zpráva o hospodaření
Informace ředitele školy o aktuální situaci ve škole
Podněty z řad rodičů
Volba zástupce rodičů do Školské rady

ad 2.)
Paní Zahradníčková připravila zkontrolovala pokladnu a veškeré podklady a připravila přehled příjmů a
výdajů za období od 1.9.2015 do 5.4./2016 (všichni členové RR obdrželi emailem).
Pan ředitel Košárek informoval o čerpání financí, které jsme na podzimním setkání škole přislíbili:
Již bylo čerpáno:
10 000,Evropský parlament mládeže – Lipsko
65 000,dostavba lezecké stěny
3 500,doprava sboru AVE na Velehrad
7 000,soutěž Bludiště – Ostrava
Zatím ještě neproběhla výměna ozvučení v aule – je vybraná firma a hledá se ještě případný sponzor, aby
se náklady co nejvíce snížily. Také informační systém ve vstupní hale ještě nebyl dosud zrealizován.
Další požadavek: příspěvek na dopravu pro 3 studenty, kteří pojedou na Katolické dny do Lipska, ve výši 3
600,- Kč – jednohlasně schválen RR.
RR finančně podpoří plánované oslavy 25. výročí znovuzaložení školy (16.9.2016) – koncert, pěší pouť na
Hostýn, návštěva kardinála Mons. Vlka (8.12.2016) – na žádost pana ředitele bude výše a účel příspěvku
konzultován a schválen všemi členy RR korespondenčně (emailem).
Otec Sekanina domluvil pro studenty brigádu, kterou budou vykonávat na základě smlouvy o dílo mezi
Arcibiskupskými lesy a Radou rodičů, zastoupenou její předsedkyní paní Marií Suchou – jednohlasně
schváleno RR.
ad 3.)
 bylo vypsané výběrové řízení na rekonstrukci budovy (o prázdninách by měla začít rekonstrukce
všech rozvodů)
 odborné učebny – z EF
 obnova sítě internetového připojení
 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí je plánován začátek šk. roku 206/16/2017 na pondělí 5.září
2016 (1. a 2. bude ředitelské volno)
 Rozvojový program zaměřený na Etickou výchovu (100 000,- ) – hlavně na vzdělávání pedagogů
 proběhl teambuilding vychovatelů ve Fryštáku
 právě probíhají přijímací zkoušky na 4leté G (140 uchazečů) a na 6leté (28)
 dnes přijeli studenti z Izraele v rámci školního projektu
 na škole by měla působit asistentka – rodilá mluvčí (USA)

ad 4.)
 dotaz na vypínání WiFi na DM ve 21:30 hod (pro plnoleté studenty je to prý brzy)
 podnět od rodičů ze 4.K – úroveň stravování, složení stravy, dlouhé fronty, hlučnost; rodiče
navrhují, aby si studenti sami třeba v rámci nějakého projektu navrhli jídelníček - od března došlo
k dílčím změnám ve školním stravování – např. ne více jak 1x týdně sladké, rekonstrukce se jídelny
netýká
 návrh paní Sukupové 1.P – zavést výměnné pobyty pro studenty v Británii nebo Irsku – problém je
v tom, že na rozdíl od Německa v těchto zemích není zájem
 jaký je minimální počet známek za klasifikační období – pan ředitel si nebyl jistý, ale asi 3
 jakým způsobem se řeší nevhodné chování žáků ve vyučování (týká se nižších ročníků, kdy žáci plní
ještě PŠD) – jaké možnosti má vyučující
 v dohledné době dojde k revizi ŠVP a aktualizaci ŠŘ

ad 5.)
Volba zástupce rodičů do Školské rady – zvolena Marie Suchá (pro hlasovalo 13; 1 se zdržel).

Zapsala: Mgr. Marie Suchá

