Zápis z porady Unie rodičů ze dne 30. 9. 2008
Přítomno: 20 rodičů z jednotlivých tříd
1. Webové stránky školy – rodiče byli seznámeni s výsledkem průzkumu na třídních
schůzkách o využívání modulu pro absenci klasifikaci žáků. S tímto modulem pracuje
více než 75% rodičů. Zároveň na webových stránkách najdou i všechny potřebné
dokumenty a jsou pravidelně informováni o jednotlivých akcích.
2. Státní maturity – ředitel školy informoval o plánovaném modulu a variantách státních
maturit, které by se měly konat poprvé ve školním roce 2009/2010.
3. Opravy budovy školy – v době letních prázdnin proběhla rekonstrukce prasklého
stropu v 1. patře a zároveň k výměně dlažby v budově celé školy. V počítačových
učebnách byly vyměněny staré koberce za nové linoleum, do některých učeben
proběhl nákup nových židlí.
4. Uplatnění absolventů - i v letošním roce bylo sledováno uplatnění našich absolventů
po ukončení maturitních zkoušek. Z celkového počtu 116 maturantů - 78 studuje na
vysokých školách, 9 na vyšších odborných školách, 4 na jazykových školách, 4
v zahraničí, 12 v zaměstnání a 6 studentů máme hlášeny na Úřadu práce v Liberci.
Zároveň ředitel školy seznámil rodiče s počty žáků, kteří byli přijati na vysoké školy
ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007 a nadále studují na těchto školách.
5. Studentská samospráva – v měsíci září se konala první schůzka zástupců jednotlivých
tříd s ředitelem školy.
6. Výroční zpráva – byla odsouhlasena Radou školy. Každý rodič obdrží ročenku
v elektronické podobě za školní rok 2007/2008. Tímto se nebude posílat dopis
rodičům jako v předcházejících letech.
7. Hospodaření Unie rodičů za loňský školní rok – Unie rodičů schválila čerpání
rozpočtu za školní rok 2007/2008.
8. Nový rozpočet – Unií rodičů byl schválen nový rozpočet na školní rok 2008/2009, kdy
příjmovou část tvoří převážně příspěvek každého žáka a to v částce 1 000,- Kč. Nový
návrh rozpočtu je přiložen.
9. Mezinárodní aktivity – v letošním školním roce budou probíhat projekty Leonardo,
Comenius, Česko německý fond budoucnosti a tím docházet k výměnným pobytům a
stážím v Německu, Itálii, Holandsku,Slovensku a Švédsku.
10. Školní vzdělávací programy – v současné době probíhá školení vedoucích školních
vzdělávacích programů, které by od příštího školního roku měly nahradit dosavadní
učební plány zadané ministerstvem.
11. Přijímací zkoušky 2009 – v letošním roce si žáci základních škol budou moci podat až
3 přihlášky na přijímací zkoušky na střední školy.
12. 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.

V Liberci dne 30. 9. 2008
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