Schůzka zástupců rodičů jednotlivých tříd, správní a dozorčí rady
OPS
dne 17. 4. 2008
Přítomni: paní ředitelka Hynková,
členové správní rady p.Pikna, pí Patočková
členka dozorčí rady pí Bartošová
zástupci rodičů jednotlivých tříd
Program: 1. Informace pí ředitelky Hynkové o akcích školy
2. Informace o hospodaření OPS
3. Diskuse
1. Paní ředitelka informovala o některých akcích, které proběhly, a seznámila rodiče
s plánovanými akcemi:
 V pondělí 21. 4. proběhnou přijímací zkoušky – počty přihlášek a podmínky přijetí je
možné najít na stránkách školy
 Proběhne rekonstrukce učebny chemie, částečně učebny němčiny v 1.patře, vymalují
se některé třídy
 Studenti Marek Votroubek, Petr Bubeníček a Jan Král se umístili se svým robotem na












III. místě na Festivalu vědeckých a technických projektů dětí a mládeže v Pardubickém kraji.

Další úspěchy v olympiádách – informace na webových stránkách
Pokračuje přednášková činnost – např. dne 17.4. přednáška prof. Volfa z Pedagogické
fakuty v Hradci Králové na téma Fyzika a zeměpis
Pokračuje výměnná akce se školou v Holandsku, v březnu navštívili naši školu
studenti z Holandska
Maturanti psali ve středu 9.4. maturitní práci z českého jazyka, témata budou uvedena
na stránkách školy. Ústní maturity proběhnou ve dnech 19.-23.5.2008
Státní maturity budou poprvé v roce 2010, není ještě vše dořešeno, není mimo jiné
jasná výstupní hodnota
22.4.2008 je Den Země, bude se uklízet okolí školy, proběhne sběr papíru, za výtěžek
se nakoupí lavičky na chodbu do školy
Proběhne dopoledne se Speciální školou na hřišti nebo v tělocvičně, už probíhá projekt
s nemocnicí – studenti chodí číst malým pacientům
Byla navázána spolupráce s firmou Microsoft
Začíná se vytvářet databáze absolventů školy – chystá se výstava tabel, v rámci
Majáles bude dne 29.4.2008 vernisáž výstavy, na schodišti školy vystoupí kapela
Růžový mor, složená ze studentů naší školy
Studenti jsou přihlášeni do pořadu ČT Bludiště
Studenti některých tříd píší příspěvky do Mladé fronty v rámci rubriky Studenti čtou a
píší noviny

2. Pí Patočková přečetla informaci pí Flídrové, která se nemohla zúčastnit schůzky, o
hospodaření OPS. Tabulka hospodaření bude vystavena na webových stránkách.
Vyúčtování plesu: Celkový zisk z plesu byl 27 714 Kč. Polovina zisku zůstane OPS, polovina
se rozdělí maturitním třídám. Dne 15.4.2008 byly koupeny 2 lodě, které se budou využívat při
turistickém kurzu.

3. Proběhla diskuse k některým otázkám práce školy, rodiče si přejí, aby příští třídní schůzky
se konaly v pozdější denní dobu.
Zapsala: Helena Patočková

