Zápis ze zasedání školské rady dne 9. října 2012
Přítomni: pan Malý, paní Křenková, paní Rehaková, paní Böhmová, pan Mack, pan Hajduk
Hosté: paní Cinková, paní Špetová, pan Beyer
Omluveni: paní Beuerle
Začátek: 18.00 h
Konec: 21.00 h

Usnášeníschopnost ŠR: ano

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení zápisu a programu schůze
Zapisovatelem byl zvolen pan Mack, zápis ověří pan Hajduk. Zápis z 29.5.2012 a navržený program
schůze byly schváleny.
2. Kontrola úkolů
Úkoly uložené ŠR na minulém zasedání jsou plněny průběžně. Pan Malý požádal paní Křenkovou,
aby monitorovala termíny jarních prázdnin na školní rok 2013/14.
3. Výroční zpráva školy
Výroční zpráva byla schválena jednomyslně a bude paní Cinkovou zaslána na magistrát.
Pan Hajduk se také dotázal paní Špetové, zda škola dělala průzkum akceptovatelnosti školného ve
větvi B do budoucna a zda by nebylo možno do kodexu školy zapsat, že úředním jazykem jsou
čeština a němčina. Členové rady se v diskusi shodují, že by bylo vhodné podpořit český a německý
duch školy.
4. Školní jídelna
Pan Malý upozorňuje, že vznikl v řadách rodičů větve B problém kolem školní jídelny.
Paní Špetová podala zprávu o vývoji ze školní jídelny v minulém školním roce. Po nehodě ve
vývařovně dodávala na konci školního roku firma Sodexo. Zároveň byla ustavena výběrová komise
pod vedením paní Schreiberové a za účasti rady rodičů, která se účastnila prezentací dodavatelů a
ochutnávek. Komise zvolila do užšího výběru firmy Fusion, Sodexo a Zátiší. Vítězem konkurzu se
stala firma Fusion, která měla také výborné reference z oblasti stravování dětí, na druhém místě se
umístila společnost Zátiší, tak však nevyhovovala především cenou. Sodexo mělo ve srovnání
s oběma jinými firmami horší kvalitu. Kritéria výběru měla následující pořadí: kvalita jídel,
koncepce stravování, pestrost nabídky, cena, rozsah nabídky a doplňkový prodej.

Dle sdělení paní Špetové neodpovídali ostatní dodavatelé nárokům na stravování dětí.
Fusion zpočátku vařilo dobře, z důvodu výměny personálu však došlo ze dne na den k zásadnímu
zhoršení kvality, a proto tato společnost dostala výpověď. Paní Špetová oslovila firmu Zátiší, která
během dvou dnů zahájila provoz. Byla dojednána cena společnosti Fusion.
Zástupci učitelů potvrzují, že kvalita jídla je vynikající. Bude také ustavena komise, která bude dbát
na kvalitu stravování ve škole a komunikovat s firmou Zátiší. Pan Hajduk nabízí zajištění
spolupráce s odbornicí na stravování.
Pan Mack sdělil názory některých rodičů větve B. Rodiče vítají nárůst kvality, mají však námitky
k ceně. ŠR oslovila paní Špetovou, aby požádala Zátiší o registraci pro dotaci. Pan Hajduk nabízí
také kontakt na další dodavatele Sokorest, pan Mack na Scolarest.
5. Dopravní situace
Škola jednala s odborem dopravy o změně průjezdnosti ulic v blízkosti Německé školy. Odbor
školu odkázal na majitele pozemků, firmu Skanska, pro zjednosměrnění ulice se však nevyslovili.
Paní Špetová podá novou žádost o nakreslení přechodu pro chodce a zpomalovací pruhy, a to
tentokráte nezávisle na zjednosměrnění ulice.
Vozovky mají být převedeny do vlastnictví hlavního města Prahy, poté bude možno jednat s novým
vlastníkem o dalších úpravách.
6. Proces zřizování nadace
Paní Špetová a pan Malý informovali členy ŠR o průběhu transformace občanského sdružení do
formy nadace. Transformace a jednání s německými úřady pokračují, očekává se, že proběhnou
během tohoto školního roku. V současnosti probíhá sbírání potřebných podpisů alespoň ¾ členů
starého občanského sdružení.
7. Omluvenky na vyšším stupni gymnázia
ŠR na minulém zasedání vyjádříla požadavek, aby absence od 3 dnů potvrzené lékařem, omlouval
třídní učitel. Paní Cinková podala informaci, že se jedná o pedagogické rozhodnutí a toto řešení
nebylo paní Beuerle a paní Faude schváleno.
ŠR konstatuje, že máme nyní dva extrémy. Žáci se musí omlouvat u jednotlivých vyučujících a
zároveň nemají od poloviny 10. ročníku omluvenkové sešity. Omluvenky předkládají vyučujícím na
jednotlivých papírech. ŠR se vyslovuje pro to, aby byly omluvenkové listy používány až do
maturity. Projednání této záležitosti s vedením školy zajistí paní Cinková. Definitivní řešení se
očekává až s novým školním řádem.
8. Informace z vedení školy
Výsledky dubnové kontrolní bilanční návštěvy nebyly zatím německou školskou inspekcí dodány.
Paní Cinková informovala ŠR o přípravách nového školního řádu a o pravidelných zasedáních
nového tzv. rozšířeného vedení.
22.9. se konal Oktoberfest. Na 18.10. je plánován 1. den otevřených dveří.
Paní Cinková a pan Beyer pracují na zpracování školních statistik .
Škola se účastní veletrhu Schola Pragensis od 22. do 24.11.

9. Různé
Klauzury na vyšším stupni gymnázia
Pan Malý upozorňuje na to, že čtvrtletní klauzury se začínají psát již v září, což považuje za
pedagogicky neúnosné. Výsledkem je, že výuka pedagogy je pro nedostatek času před klausurou
nahrazena samostudiem. Paní Křenková upozorňuje, že klauzury jsou plánovány tak, aby byly
během čtvrtletí rozvrženy rovnoměrně a byly psány maximálně tři za týden. ŠR doporučuje, aby se
čtvrtletní klausury nepsaly vždy prvních pět týdnů ve čtvrtletí, zejména v předmětech s nízkým
počtem vyučovacích hodin. ŠR pověřuje paní Cinkovou a pana Malého, aby na toto téma jednali s
paní Beuerle.
Parkování před školou
ŠR žádá vedení školy o rozeslání mailu rodičům, aby z bezpečnostních důvodů neparkovali na
parkovištích před vchodem do školy.
Datum příští schůze: bude ještě upřesněn
Zápis vyhotovil: pan Mack
Zápis ověřili: pan Hajduk, paní Křenková

V Praze 17.10.2011

