Zápis ze setkání Rady rodičů při AG KM dne 31. 03. 2017
Přítomni: Neubauerová Lenka 1.A, Zábojník Zbyněk 1.B, Kincová Šárka 1.C, Kinc Aleš 1.C, Gřiva Martin 1.P, Hanincová
Martina 2.C, Pavelková Pavla 2.S, Turek Viktor 3.A, Zahradníčková Helena 3.A, Buchalová Jaroslava 3.B, Šaňková
Pavla 3.C, Gřivová Helena 3.T, Šumpík Milan 4.K, Kvapilík Martin 4.K, Suchá Marie 5.K
Za AG KM: Jan Košárek – ŘŠ, Jan Sovadina- vedoucí DM, Ivana Michoňková - pokladna
1.

Uvítání rodičů panem ředitelem Mgr. Janem Košárkem

2.

Zpráva o hospodaření RR – p. Zahradníčková
- zůstatek k 1. 3. 2017

3.

233 416,- Kč

Informace ředitele školy o aktuální situaci:

Komentář k novému vzdělávacímu programu, úpravám ve stávajících učebních plánech a jejich vzájemnými
vazbami, důsledky nové maturity z matematiky na změnu UP. Snaha AG zapracovat požadavky VŠ do učebních plánů.
Aktuality z AG – vzniká „Středisko volného času“. Nově dostane AG finance na rozvíjení volnočasových aktivit
studentů.
Je vypsáno výběrové řízení na stavební úpravy AG o prázdninách.
Na stavební úpravy v době prázdnin navazuje nutnost ukončit dříve školní rok (bohužel se musely zrušit školní výlety
z důvodu nedostatku času).
Komentář ředitele k programům stmelujícím třídní kolektivy pro druhé ročníky ve Fryštáku.
Evaluační dotazník pro 4. ročníky bude na konci dubna. Dotazy s tematickými okruhy: materiální vybavení školy,
metody výuky, DM a duchovní aktivity.
5.

Návrhy na čerpání z fondu RR do příští schůzky :
-

Příspěvek na kalendáře pro studenty 25 000 Kč
Nákup gymnastické žíněnky cca 11 000 Kč
Cena rady rodičů 3 000 Kč
Příspěvek na auto pro školu 100 000 Kč
Čerpání položek již dříve odhlasovaných a pravidelně nárokovaných, např. jízdné a doprava studentů na
soutěže, odměny studentům, provoz Metodického centra cca, sociální výpomoc při studentských akcích běží
nadále ve stejném rozsahu.
Přítomní členové jednohlasně odhlasovali návrhy na příspěvky z fondu RR.
Pokud se během roku vyskytne požadavek od vedení školy na mimořádný příspěvek, je v kompetenci
předsedkyně RR odsouhlasení tohoto příspěvku. Při vyšší částce bude korespondenčně konzultován se všemi
členy (elektronické hlasování).

6.

Diskuze:
- Požadavek na papírové pozvánky na třídní schůzky pro rodiče.

Zapsala: Ivana Michoňková, 31. 3. 2017

