Zápis Rady rodičů ze dne 11.11.2014
Přítomni: Dr. Salajková, Ing. Novotný + viz prezenční listina
1 ) Akce školy - Dopravní průzkum –bylo vysloveno poděkování p.Dr.Salajkové
(proběhl bezproblémově)
- žáci /zúčastněni-účast dobrá/ - dostanou 14.11.2014 volno
za účast na tomto průzkumu
- nadále budou probíhat akce organizované pro žáky školy.
/např.třítýdenní zájezd do Itálie v červnu a další zájezdy
a exkurze/
2) Členský příspěvek do Rady rodičů - 200,-Kč - termín úhrady do 15.12.2014
-

-

z příspěvku Rady rodičů je nadále přispíváno na odměny pro žáky,
na různé další aktivity žáků(exkurze, divadlo, kino, výlety, maturitní
šerpy)
hrazeny pro žáky např.tenisové stoly,vybavení posilovny atd.

3) Maturitní ples - 17.2.2015 od 19,00 hod. v Lucerně
Ceny vstupenek
Vstupenky :
stání
240,-Kč.
1.pořadí
300.-Kč.
2.pořadí
280,-Kč.
/prodávat se budou podle tříd/
Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Z důvodu ztráty z loňského roku 60 000,- Kč proběhne na plese imatrikulace prvních
ročníků a vedení školy zvažuje, zda neproběhne i slavnostní vyřazení tříletých oborů.
(Na Radě rodičů zazněl návrh ,že by žákům maturitních ročníků měly být odprodány
vstupenky především v prvním patře.Otázkou zůstává, zda tyto vstupenky jsou skutečně
„nejlepší“)
Organizace plesu byla již zahájena.
Jak jsem výše zmiňovala ,šerpy v plné výši hradí fond Rady rodičů.
+ příspěvek na kostýmy na předtančení také mají možnost žáci zažádat.
4) Provozní záloha na školní rok 2014/2015 - 150 000,-Kč
Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

5) Informace o hospodaření

-

Zdržel se: 0

Pokladna k 5.11.2014
- 18 094,-Kč.
Běžný účet k 8.10.2014 - 303 456,-Kč.

6 ) Příspěvek na sportovní dovybavení školního dvora – objekt Moravská (posilovací
stroje) ve výši 65 188,-Kč
Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se:

0

7) Převod majetku Rady rodičů do majetku školy
Motol –stoly na stolní tenis
Moravská –posilovací stroje
-pokud zůstane majetkem Rady rodičů –opravy budou hrazeny z finančních
prostředků Rady rodičů
-převod -1.dar nebo
2.prodej za 1,-Kč. – porada s daňovým poradcem
Přítomno: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Volba do Školské rady - objekt Motol - Erika Henyšová (2.A)
Přítomno:

5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Diskuse ,závěr
Závěrem se na Radě rodičů otevřela ještě menší,kratší diskuse ohledně maturit.
Byla zhodnocena Dr.Salajkovou úspěšnost maturit r. 2014 včetně podzimních maturit.
/Úspěšnost ,co do počtu studentů , kteří složili maturitní zkoušku, byla uspokojující/
Nová maturitní témata najdeme na stránkách školy.
Po jarních prázdninách se budou odevzdávat maturitní práce.
Neodevzdají-li je žáci do určeného termínu, nebudou připuštěni k maturitě.
Dotazy ohledně maturit i jiného druhu můžeme směřovat k Dr.Salajkové.
A závěrem nám nezbývá než doufat /věřit/,že noví maturanti budou mít alespoň
stejnou nebo hodně podobnou úspěšnost jako ti minulí.

Zapsala: Jana Zubíková (4.B)

