Schůzka zástupců rodičů jednotlivých tříd, správní a dozorčí rady OPS
dne 16. 11. 2016

Přítomni: paní ředitelka Hynková
členka správní rady pí Könyüová
zástupci rodičů jednotlivých tříd
Program: Informace paní ředitelky Hynkové o akcích školy
Paní ředitelka informovala o některých akcích, které proběhly, a seznámila rodiče
s plánovanými akcemi.

Informace o cvičení „Aktivní střelba“ – studenti nižšího gymnázia měli program na
Zámeckém návrší. Pro vyšší gymnázium bude následovat přednáška Police ČR a pro
pedagogy školení.

Informace o studentovi 4. A Šimonu Dosedělovi – vylezl na věž GAJ (jedná se o
trestný čin).

Zahájena spolupráce s německým Landau – bylo zde na výměnném pobytu 15
studentů a 2 učitelé. Na jaře pojedou naši studenti tam.

Taiwan – vycestovali 4 studenti a učitel.

Uskutečnil se dvoudenní zájezd do Krakowa a Osvětimi, 12. – 13. 12. Bude vánoční
zájezd do Norinberku, Rothenburgu ob der Tauber a Dinkelsbubuhlu Příští rok na
podzim Zámky na Loiře..

Erasmus – přírodovědné projekty – školy z Turecka, Polska, Maďarska, Španělska a
naše škola. V říjnu setkání v Turecku, v dubnu přijedou k nám.

Projekty IROP – ve třetím patře vznikne nová učebna biologie, laboratoř a prostory
pro přírodovědnou sbírku + 18 nových počítačů.

Projekt na zateplování budov – dodělání oken, zateplení stropů apod.

Exelence – hodnocení podle výsledků studentů.

Zahájeny kroužky ruského jazyka, japonského jazyka, Amavet a sportovní kroužky.

Navázána spolupráce s univerzitou v Olomouci.

AKAIA – placené kurzy angličtiny a španělštiny s rodilými mluvčími.

Přijímací zkoušky – přihlášky do 1. 3. 2017, maturity 11.4. ČJ (centrální oprava),
písemná část od 2. 5., ústní od 22. 5. 2017.

Den otevřených dveří – 25. 11. 2016.

Charitativní den – 26. 11. 2016 – podpora dvou nemocných dětí.

Vánoční radovánky – 14. 12. 2016 ve Smetanově domě.

FCE – zkoušky v angličtině, Best in Deutsch – zkoušky v němčině.

Probíhá obnova fondu učebnic.
Dotaz rodičů na lístky na ples – prodej po vánocích, lístky budou dražší.

Zapsala: Marie Könyüová

