Zápis z porady Rady rodičů ze dne 15. 6. 2006
Přítomno: 11 rodičů z jednotlivých tříd
1. Seznámení s dopisem rodičům- ředitel školy zaslal po žácích zprávu o činnosti školy
v letošním roce, aktuality jsou na webových stránkách.
2. Maturitní zkoušky – informace o maturitních zkouškách, kdy ze 111 maturantů jich 8
neprospělo z jednoho předmětu, 1 maturant bude opakovat celou maturitní zkoušku
v novém školním roce. Oproti tomu bylo celkem 16 vyznamenání a 6 žáků k maturitě
nešlo. Dále byly zmíněny celkové průměry jednotlivých tříd u maturitní zkoušky – 4.A –
2,34, 4.B – 2,09, 4.C – 2,42 a 4.D – 2,66.
3. Plán činnosti na prázdniny – během prázdnin by mělo dojí t k přestavbě učebny 40, ve
které se bude nacházet počítačová učebna pro 32 žáků.
4. Spolupráce – i v příštím školním roce budou probíhat výměnné akce studentů se školami
v zahraničí – Slovensko, Itálie, Holandsko, Německo.
5. Přijímací zkoušky 2006 –seznámení rodičů s celkovým počtem uchazečů na naší školu.
Z celkového počtu 166 uchazečů jich bylo přijato 120. Otevřeny pro školní rok 2006/2007
byly 4 třídy v 1. ročníku – z toho 2 třídy obchodní akademie s celkovým průměrem žáků
1,44 a 2 třídy ekonomického lycea s celkovým průměrem 1,24
6. Příspěvek na nový školní rok – Radou rodičů byla schválena částka Kč 1 000,-- na nový
školní rok na jednoho žáka s možností rozdělení částky na 2 x 500,- Kč splatné v září
2006 a v únoru roku 2007.
7. Čerpání rozpočtu - ředitel školy seznámil s čerpáním peněžních prostředků za uplynulé
období školního roku. Předběžné čerpání rozpočtu je v příloze.
8. Třídní schůzky – od nového školního roku se opět připravují třídní schůzky pro 3. a 4.
ročníky.
9. Projekty Leonardo da Vinci, Comenius, Česko – německý fond, Youth – ředitel školy
vysvětlil význam a smysl těchto projektů.
10. Projekty SIPVZ – v letošním roce schváleny projekty v celkové výši Kč 1 059 000,11. Cermat 2006 – maturity na nečisto – ředitel školy seznámil rodiče s výsledky písemných
maturitních zkoušek, které jsou na naší škole každoročně testovány pro státní maturitní
zkoušky.

V Liberci dne 15. 6. 2006

zapsal:

Mgr. Jaroslav Šíma

za Radu rodičů

Mgr. Aleš Trpišovký

