Zápis z porady Unie rodičů ze dne 18. 9. 2014
1. Opravy budovy školy – v době letních prázdnin proběhla rekonstrukce počítačové
učebny M1, malování tělovýchovné haly, výměna termostatických ventilů, oprava
fasády školy.
2. Plán na letošní rok – získat prostředky na výtah pro tělesně postižené.
3. Elektronická třídní kniha – také v novém školním roce probíhá zápis odučených hodin
do elektronické třídní knihy, která má návaznost na modul klasifikace a absence pro
rodiče, kteří tímto mohou ihned sledovat absenci a klasifikaci svých dětí. Zmíněna
také možnost na přechod jiného modulu škola-OnLine.
4. Státní maturity – ředitel školy informoval o výsledcích státních maturit – ze 103
maturantů – 99 maturantů úspěšně odmaturovalo. Statistika maturitních zkoušek je na
webových stránkách školy.
5. Uplatnění absolventů - informace budou na webových stránkách školy během října.
6. Přijímací řízení 2015– na školní rok 2015/2016 je naplánováno otevření 4 tříd – tzn. 2
třídy oboru obchodní akademie, 1 třída oboru ekonomického lycea a 1 třída oboru
veřejnoprávní činnost nebo otevření 3 tříd – 1x – EL, 1x OA, 1x VČ. Mělo by dojít k
pilotnímu ověřování přijímacích zkoušek.
7. Mezinárodní aktivity – také v letošním roce budou pokračovat výměnné pobyty žáků
s německými, belgickými a holandskými studenty. V loňském školním roce
vycestovalo do zahraničí (odborné stáže, výměnné pobyty, exkurze a sportovní kurzy)
– celkem 231 žáků.
8. Projekt Erasmus+ – v letošním školním budou realizovány odborné stáže v Německu,
Anglii, Itálii a na Slovensku. Účastnit by se jich mělo 18 žáků naší školy.
9. Dotazníková šetření – budou realizována v průběhu roku.
10. Maturitní ples –27. 2. 2015 v DK pro 3 maturitní třídy.
11. Hospodaření Unie rodičů za loňský školní rok – zástupci Unie rodičů schválili čerpání
rozpočtu za školní rok 2013/2014.
12. Nový rozpočet – Unií rodičů byl schválen navržený rozpočet na školní rok 2014/2015.
13. Aktuality a webové stránky školy – každý rodič i žák mají možnost na webových
stránkách školy najít vše potřebné o životě školy v průběhu školního roku.
14. Změna stanov Unie rodičů – podle NOZ dojde ke změně z občanského sdružení na
spolek. Zástupci UR odsouhlasili částku cca 5000,- Kč za právní služby nutné
k uskutečnění této změny, nedojde-li k jinému řešení.

V Liberci dne 18. 9. 2014

Mgr. Jaroslav Šíma
zástupce ředitele

za Unii rodičů
pan Václav Vaníček

