Školní rok 2017/2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – KULATÝ STŮL č. 5
dne: 7. 2. 2018
Přítomni:

dle prezenční listiny

Průběh jednání:
1. Přivítání účastníků
2. Informace vedení školy
-

Plán práce na únor – ZŘŠ

-

Maturitní ples G8 – 2. 2. 2018 – zhodnocení, poděkování třídě G8 za organizaci a
reprezentaci školy

-

ŘŠ stanovila termíny maturitních zkoušek

-

Finanční gramotnost – informace od žáků: nepříliš zajímavé a atraktivní vedení
semináře, zaměření na zadluženost, zbytečně rozsáhlá časová dotace

-

Škola podala žádost o asistenta ve výuce anglického jazyka z Fullbrightova
programu na školní rok 2018/2019

-

Škola podala žádost o projekt v rámci výzvy IPRÚ Karlovy Vary – Modernizace
jazykové výuky na GaSOŠ Chodov v celkové výši 3.747.000 Kč.

-

Škola bude žádat o dotaci KK v rámci podpory aktivit v oblasti prevence
rizikového chování (na adaptační pobyt žáků primy v září 2018)

-

Škola získala dotaci v rámci rozvojového programu na podporu vzdělávání cizinců
na rok 2018 vyhlášeného MŠMT

-

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – probíhají od 24. 1. 2018 každou středu,
navštěvuje 48 uchazečů o studium v primě osmiletého gymnázia; přihlášky ke
studiu se odevzdávají do 1. 3. 2018; ŘŠ stanovila kritéria pro 1. kolo přijímacího
řízení
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-

Turistický kurz – počet přihlášek - 26, doprovod – Očk,………

-

Během jarních prázdnin bude vyměněno osvětlení v učebně č. 305, opravena
zářivka v učebně č. 304

-

Škola bude mít prostřednictvím operativního leasingu nový server pro žákovskou i
administrativní síť; budeme využívat MS 365 – žáci budou mít své účty

3. Dotazy žáků:
Z minulého jednání:
304, 305 – opravit kliku - hotovo
103, 306 – dataprojektory – seřídit ostrost, rozladěný obraz – budou vyměněny PC v
učebnách
Nově:
306 – nejdou hodiny (správce učebny)

Termín dalšího jednání 7. 3. 2018 od 9.40 hod.

Zapsala: Eva Temňáková, ŘŠ

