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Předsedkyně správní rady Nadačního fondu Mgr. Petra Basíková informovala o
hospodaření Nadačního fondu za uplynulý rok (prosinec 2015 – listopad 2016) a o
změně v pitném režimu v důsledku tzv. „pamlskové“ vyhlášky – v rámci pitného
režimu bude nabízen hořký černý čaj, zatím běží zkušebně, zájem žáků o pitný režim
trvá.
Zástupkyně ředitele Mgr. Hana Chotovinská se vyjádřila k podnětům ze zápisů
z minulých rodičovských schůzek (zajišťování zastupování v případě dlouhodobých
absencí; písemné práce musí vyučující archivovat, žák má možnost si práci okopírovat
nebo vyfotit).
Dále Mgr. Hana Chotovinská informovala rodiče o MZ – zůstává 5 maturitních
předmětů; zkoušku z cizího jazyka lze nahradit certifikátem; termín podání přihlášek
je 1.12.2016; termíny jednotlivých částí MZ budou zveřejněny v lednu.
Od začátku nového školního roku došlo ke změně na postu výchovné poradkyně,
Mgr. Milenu Šťastnou nahradila Mgr. Eva Kotrčková.
V nejbližších dnech dojde na webových stránkách školy ke zřízení schránky důvěry
pro žáky, prostřednictvím které se budou moci žáci obracet se svými problémy na
výchovnou poradkyni a metodika prevence sociálně-patologických jevů.
Informace o projektových dnech, které proběhly v závěru minulého školního roku a o
jejich prezentaci na nástěnkách ve škole a při promítání ve sborovně školy.
Nakonec Mgr. Chotovinská vyzvala rodiče, aby veškeré podněty, které by si přáli řešit,
dali do zápisů z třídních schůzek jednotlivých tříd.
Následovaly dotazy rodičů – zda bude možno otevřít seminář ze španělštiny při
menším počtu zájemců než je 12 (španělštinářů je právě 12), zda bude mít možnost
třída V5.G se účastnit výměn, když na ně letos zbylo málo míst (odpověděla Mgr.
Kotrčková, že pro V5.G bude prioritně určena anglická výměna do Itálie v příštím
školním roce, letos dostala přednost V6.G a V7.G).
Rodiče považují webové stránky školy za zastaralé a nepřehledné.
Dále zazněl požadavek na zavedení přímých telefonních linek do jednotlivých
kabinetů, protože se přes kancelář volá krkolomně a také na zveřejnění rozvrhů
jednotlivých vyučujících na webových stránkách školy, aby rodiče věděli, kdy kdo
neučí a lze mu volat.

Zapsala: Daniela Čechová

