Zápis z porady Unie rodičů ze dne 19. 9. 2006
Přítomno: 16 rodičů z jednotlivých tříd
1. Změna názvu školy – od 1. 9. 2006 došlo ke změně názvu školy – Obchodní akademie
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace
2. Převod školy a majetku na kraj – na základě darovací smlouvy ze dne 26. 7. 2006
došlo od 2. 8. 2006 k převodu budovy ze statutárního města Liberec na Liberecký kraj.
3. Učebna 40 – o prázdninách došlo k celkové rekonstrukci učebny 40, kde se nachází 32
počítačů a učebna slouží převážně k práci s internetem a je momentálně využívána
vyučujícími všeobecně vzdělávacích předmětů.
4. Uplatnění absolventů - i v letošním roce bylo sledováno uplatnění našich absolventů
po ukončení maturitních zkoušek.Z celkového počtu 117 maturantů - 70 studuje na
vysokých školách, 13 na vyšších odborných školách, 12 na jazykových školách, 4
v zahraničí, 11 v zaměstnání a 7 studentů máme hlášeny na Úřadu práce v Liberci.
5. Hospodaření Unie rodičů za loňský školní rok – Unie rodičů schválila čerpání
rozpočtu za školní rok 2005/2006.
6. Nový rozpočet – Unií rodičů byl schválen nový rozpočet na školní rok 2006/2007, kdy
příjmovou část tvoří převážně příspěvek každého žáka a to v částce 1 000,- Kč. Nový
návrh rozpočtu je přiložen.
7. Učebnice – pro 1. ročníky byly nakoupeny učebnice pro výuku s 10% slevou, v týdnu
od 11. 9. – 15. 9. – proběhla na škole burza učebnic.
8. Mezinárodní aktivity – v letošním školním roce budou probíhat projekty Leonardo,
Youth, Comenius, Česko německý fond budoucnosti a tím docházet k výměnným
pobytům a stážím v Německu, Itálii, Holandsku,Slovensku a Španělsku.
9. Dopis rodičům – v tomto týdnu bude dána informace všem rodičům o čerpání
rozpočtu za loňský školní rok 2005/2006 a schválení nového rozpočtu na školní rok
2006/2007.
10. Koncepce rozvoje školy - ředitel školy seznámil s novým nařízením ohledně
autoevaluace školy a koncepcí rozvoje školy na rok 2006/2007

V Liberci dne 19. 9. 2006
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předseda Unie rodičů

