Zápis ze schůzky zástupců rodičů jednotlivých tříd dne 6.10.2008
Přítomni: zástupci rodičů jednotlivých tříd
členové správní a dozorčí rady
pí ředitelka Hynková
Program:
1) Pí ředitelka informovala rodiče o volbách do Školské rady, které se budou konat
20.11.2008 v době třídních schůzek. Požádala rodiče, aby navrhli kandidáty na
člena Školské rady z řad rodičů.
2) Dále informovala pí ředitelka o akcích školy
 O prázdninách byly vymalovány některé třídy, zrekonstruována učebna
chemie a žákovská knihovna, chystá se rekonstrukce hřiště za školou
 Úspěchy studentů v různých olympiádách a soutěžích – možno najít na
webových stránkách, největším úspěchem je postup studentů Votroubka,
Krále a Bubeníčka s robotem do mezinárodní soutěže v USA
 Pokračuje přednášková činnost: dr. Blažková – euthanasie, dr
Raupachová – trestní právo, Radovan Lipus, Ivan Klíma
 Třída kvarta se zúčastnila pořadu ostravské televize Bludiště, všechny tři
soutěže vyhrála, bude se vysílat vždy v pátek, 3.10., 10.10. a 17.10.2008
 Akce Den Země – vybráno 8 000 Kč – zakoupena sedadla na chodby,
příští rok se zase bude konat sběrová akce
 Pokračuje projekt Čtení dětem v nemocnici – naši studenti chodí číst
dětem do nemocnice, dětskému oddělení bude také předán finanční dar –
výtěžek z koncertu
 Zpracovávají se dva granty – Komenius – výměnné akce pro studenty
(účastní se Francie, Itálie, Holandsko) a vzdělávací grant pro učitele
 Rozjíždí se spolupráce s Gymnáziem ve Stralsundu (Německo), žáci si
začínají vyměňovat dopisy, v červnu 2009 navštíví naši žáci Stralsund a
další rok přijedou žáci německého gymnázia k nám
 13.10.2008 se koná koncert v aule školy – informace na webových
stránkách
 Jsou zpracovány nové webové stránky, kde je možné najít potřebné
informace o škole www.glit.cz
3) Hospodaření OPS bude zpracováno pí Flídrovou do třídních schůzek v listopadu.
Rodiče byli informováni o tom, že byla zaplacena větší část rekonstrukce
žákovské knihovny, tj. 100 000 Kč z prostředků OPS (bylo schváleno v listopadu
2007) a byl předložen návrh na příspěvek žákům na zájezd
do Anglie (8000 Kč) a do Německa (3000 Kč). Nikdo z rodičů nic nenamítal.
4) Na závěr si rodiče prohlédli novou žákovskou knihovnu a učebnu chemie
Zapsala: Helena Patočková

