Schůzka zástupců rodičů jednotlivých tříd, správní a dozorčí rady
OPS
dne 11. 11. 2010
Přítomni: paní ředitelka Hynková,
členové správní rady p.Pikna, pí Patočková, pí Flídrová
členka dozorčí rady pí Adolfová
zástupci rodičů jednotlivých tříd (dle prezenční listiny)
Program: 1. Informace pí ředitelky Hynkové o akcích školy
2. Informace o hospodaření OPS
3. Volba nového člena dozorčí rady
4. Diskuse
1. Paní ředitelka informovala o některých akcích, které proběhly, a seznámila rodiče
s plánovanými akcemi:
 Informace o přijímacích zkouškách na Gymnázium – budou dělat všichni žáci,
požadavky budou upřesněny, budou na stránkách školy do 31. ledna 2011
 Proběhla generálka maturit – na naší škole úspěšně, žáci přistoupili ke zkouškám
zodpovědně
 Úspěšně proběhly oslavy 370. výročí založení školy, informace o akcích je možné
najít na stránkách školy
 26. 11. 2010 bude další Den otevřených dveří
 Ocenění Pardubického kraje dvěma studentům – Vojtěch Večeře, Filip Naiser (Talent
roku)
 Filip Naiser získal ocenění České hlavičky (1. místo)
 8. 12. 2010 v 17.00 budou Adventní radovánky ve Smetanově domě, rodiče jsou
srdečně zváni
 Na jaře 2011 bude vypsáno výběrové řízení na školníka
 Na pedagogické radě se projednávala možnost elektronického oznamování známek
rodičům. Pí řed. poprosila zástupce rodičů, aby ve třídě zjistili názor ostatních rodičů.
2. Paní Flídrová informovala o stavu hospodaření OPS (viz tabulka hospodaření – listopad
2010). Členka dozorčí rady paní Adolfová podala zprávu o revizi hospodaření. Nebyly
shledány závady.
3. Ke dni 17. 1. 2011 ukončí členství ve správní radě pí Patočková, nového člena z řad
učitelů navrhne pí ředitelka do konce roku. V dozorčí radě ukončí členství pí Adolfová.
Rodiče navrhli za nového člena paní Jungrovou.
4. Proběhla diskuse rodičů o výši příspěvku OPS. V současné době je roční příspěvek 300 Kč
pro nižší gymnázium a 900 Kč pro vyšší gymnázium. Výše příspěvku pro vyšší gymnázium je
stanovena s ohledem na vedení fondu učebnic, který je třeba stále obnovovat. Rodiče vznesli
námitku, že v některých předmětech nejsou učebnice v dobrém stavu nebo zastaralé a že by
bylo potřeba uvolňovat více peněz na nové. Paní ředitelka projedná situaci s paní
Vondráčkovou Šimkovou a s příslušnými vyučujícími a zajistí nákup nových učebnic. Paní
Vondráčková Šimková dodá přehled nově nakoupených učebnic.

Diskutovalo se i o možnosti platit za rodinu jen jeden příspěvek. Již dříve ale byl schválen
návrh placení příspěvku na žáka a i dnes většina rodičů souhlasila s příspěvkem na žáka.
Zapsala: Helena Patočková

