Zápis z porady Unie rodičů ze dne 11. 6. 2007
Přítomno: 15 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. Novinky od září.
Třídní schůzky –3. a 4. ročníky ???(3.r.účast 10,18,10,16, 4.r.2,3,1,9)
2. Maturitní zkoušky – informace o maturitních zkouškách
125/10 x podzim, 13 x Vyzn., 91 P, 11 x nepr./
3. Přihlášky na VŠ – 100 studentů
4.

Přijímací zkoušky 2007
157 zájemců – 120 do 4 tříd prům.1,22 EL a 1,44 OA

5. Cermat 2007 – maturity na nečisto, Státní maturity-odklad
6. Spolupráce – i v příštím školním roce budou probíhat výměnné akce studentů se školami
v zahraničí – Slovensko, Holandsko, Německo.
Projekty Leonardo da Vinci, Comenius, Česko – německý fond, – ředitel školy vysvětlil
význam a smysl těchto projektů.
7. Plán činnosti na prázdniny – během prázdnin by mělo dojí t k přestavbě učebny 42, ve
které se bude nacházet učebna s Itabulí, PC učebna bude v přízemí. Cca 200 000,-Kč.
Oprava podlahy v TV hale – 100 000,-kč.
8. Čerpání rozpočtu - ředitel školy seznámil s čerpáním peněžních prostředků za uplynulé
období školního roku. Předběžné čerpání rozpočtu je plněno.
9. 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
2007 a v únoru roku 2008
10. Proběhla volba předsedy Unie rodičů a zvolená byla Ing.Michaela Garčárová

Vzhledem k tomu, že Mgr. Aleš Trpišovký ukončil ke dni 18. května 2007 funkci
předsedy Unie rodičů, pověřujeme Ing.Michaelu Garčárovou, RČ __________________,
aby zrušila přístup panu Trpišovkému a zároveň Mgr. Monice Laurynové k účtu číslo
5553923/0300.
V Liberci dne 11. 6. 2007

zapsal:

Mgr. Jaroslav Šíma

za Radu rodičů

Ing.Michaela Garčárová

ověřil:

