Schůzka zástupců rodičů jednotlivých tříd, správní a dozorčí rady OPS
dne 19.4.2012

Přítomni: paní ředitelka Hynková
členka správní rady pí Könyüová
členka správní rady pí Flídrová
zástupci rodičů jednotlivých tříd, omluvena p.Večeřová (7.P)
Program: Informace paní ředitelky Hynkové o akcích školy
Paní ředitelka informovala o některých akcích, které proběhly, a seznámila rodiče
s plánovanými akcemi.
 Přijímací zkoušky v roce 2012 se konají ve dnech 23. a 24. 4.- podmínky přijetí
stanovil Krajský úřad Pardubice.
 Státní maturita v následujících letech – 3. A, 7.P, 4.A a 8.P – 3 předměty ve společné
části: český jazyk, cizí jazyk a třetí předmět IVT, ZSV nebo matematika. V profilové
části (školní) 2 předměty.
 Studenti 2. ročníku a 6.P si budou volit semináře. Do 6.P od 1.9.přijdou 3 nové
studentky ze zrušeného gymnázia v Letovicích (ve třídě pak bude 21 studentů).
 Semináře se otevřou při počtu 10 přihlášených žáků.
 Stravování Scolarest Praha- cena pro rodiče 26Kč, SZTŠ – posun rozvrhu a cena
23Kč.
 Ve dnech 14. – 18.5.2012 ČŠI zaměřená na výuku cizích jazyků a testování 9.tříd
z anglického jazyka, matematiky a českého jazyka.
 Studenti se právě vrátili ze zájezdu do Anglie, na podzim se uskuteční zájezd do
Německa (Drážďany, Postupim, Berlín).
 Studenti získávají pěkná umístění v olympiádách a jiných soutěžích. V SOČ všechny
práce postoupily z okresního do krajského kola, na festivalu Vědy a techniky
postoupila jedna práce do celostátního kola, 2 práce získaly zájezd do Francie,
studentka tercie se zúčastnila soutěže v Moskvě.
 Škola se zapojuje do různých projektů – např. Peníze školám, Oranžová učebna apod.
 4. – 7.5.2012 se uskuteční Globe Games – pořádá naše škola, proto 7.5. a 9.5.
ředitelské volno.
 2. – 4.5.2012 písemná část státní maturitní zkoušky, 21. – 24.5.2012 profilová část.
 Funkční období skončilo člence správní rady paní Stanislavě Flídrové (nahradí ji
Mgr.Martina Kunderová) a členům dozorčí rady Mgr.Ireně Bartošové (Marie
Severová) a Mgr.Lence Hospůdkové (Petr Meloun).
Zástupce rodičů si stěžoval, že někteří vyučující nezapisují včas známky a rodiče tak nemají
přehled o prospěchu.
Zapsala: Marie Könyüová

