Protokol ze zasedání školské rady ze dne 8.10.2009
Přítomni: paní Rehak, paní Křenková, pan Krupička, pan Malý
Hosté: pan Wejwar (ředitel školy), paní Cinková (vedoucí české sekce), pan Weiser (předseda
občanského sdružení), paní Špetová (jednatelka školy)
Omluveni: pan Heidu, paní Nosková
Začátek: 18:30 h., konec: 22:00 h.
Zapisovatel: Dagmar Křenková
Ověřovatel: Hana Rehak
Usnášeníschopnost ŠR: Ano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pan Malý přivítal všechny přítomné včetně nové členky školské rady paní Rehak. ŠR je
usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 z 6 členů, tedy nadpoloviční většina.
Termín jednání školské rady byl přesunut z 17.9. na 8.10. v 18:30 h z důvodu nedokončené
přípravy některých materiálů. Paní Nosková a pan Heidů se na 8.10. omluvili, že nedostali
včas program a podklady pro jednání ŠR. Pozvánka a program na plánované zasedání však
byla rozeslány 14.9., tedy před jeho odložením, na jejich obsahu se nic nezměnilo. ŠR tedy
bude jednat podle tohoto programu. Toto jednomyslně odhlasovali všichni členové ŠR. Pan
ředitel Wejwar pošle své vyjádření k omluvě p.Noskové a panu Heidu.
Po dohodě s vedením školy budou pozvánky, zápisy ze ŠR i předpřipravené materiály do
budoucna rozesílány elektronicky prostřednictvím sekretariátu školy, p. Markové, v případě
její nepřítomnosti p. Sellovou. Omluvenky členů ŠR z jednání je třeba zasílat na oficiální
adresu školy dspprag@dsp-praha.cz, z níž budou rozesílány dál.

1/ Schválení programu schůze, zápisu ze dne 18.6.2009, volba ověřovatele,
výsledek dovolby člena ŠR, volba místopředsedy ŠR, kontrola úkolů /kalkulačky,
pohledávky vůči firmě zajišťující stravování,
- p.Malý, pí.Křenková, pí Cinková
Program schůze byl schválen s výjimkou změny pořadí jednotlivých bodů a doplněn o jednu
položku pod bod 12) Různé - Tělocvična.
Zapisovatelem byla zvolena Dagmar Křenková a ověřovatelem protokolu zasedání Hana
Rehak. Po ověření bude zápis zaslán paní Sellové k překladu.
Paní Cinková informuje o dovolbě do ŠR ze dne 15.-17.9. (viz příloha 1). Tříletý mandát paní
Rehak běží od 17.9.2009.

Proběhla volba místopředsedy ŠR. ŠR navrhl jako místopředsedu paní Křenkovou. Pan Malý
vyzval k podání jiných návrhů, lze volit i nepřítomné členy. Paní Křenková byla zvolena. (viz
příloha 2)
Zápis ze dne 18.6. byl schválen.
Pan Malý vznesl dotaz na vedení, jak bude škola postupovat v případě, že rodiče odmítnou
zakoupit kalkulačku pro výuku matematiky či kalkulačku si pronajmout. Vedení školy o
problému, že by rodiče odmítli kalkulačku zakoupit či pronajmout neví. Škola již nabídla
rodičům po třech letech pronájmu kalkulačky její zakoupení za příznivou cenu.
Dále pan Malý vznesl dotaz týkající se stavu vymáhání pohledávek vůči firmě, která
provozovala školní jídelnu. Paní Špetová sdělila, že byla záležitost již projednána na radě
rodičů, jejíž zástupci budou ostatní rodiče dále informovat.
2/ Společné jednání s představenstvem Občanského sdružení
- výše školného pro žáky B větve v roce 2009/2010
- plánovaná listopadová schůzka s českými a německými rodiči
Rodiče berou na vědomí stanovení výše školného na 33.000,- Kč ve třech splátkách
(10.200,- / 11.400,-/11.400,-Kč).
Termín plánované schůzky s českými a německými rodiči bude ještě upřesněn.
3/ Projednání rozboru hospodaření za rok 2008/09
- p.Špetová
Členům ŠR byly předloženy výsledky hospodaření v š.r. 2008/09 (viz příloha 3). ŠR bere
jejich rozbor na vědomí.
4/ Schválení školního vzdělávacího programu
5/ Schválení výroční zprávy o činnosti školy
- p.Cinková
Bez přípomínek byly oba dokumenty schváleny.
6/ Schválení změn ve školním řádu
- p.Wejwar, p.Cinková
Doplnění školního řádu o body 5.2.1. a 5.2.2. bylo bez připomínek schváleno. (viz příloha 4)
Bod školního řádu týkající se předkládání lékařských atestů bude projednáván nejpve
v oborové radě tělesné výchovy, následně pak na následující pedagogické konferenci a poté
bude předložena školské radě.
7/ Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- p.Cinková
Tento bod byl přesunut na následující jednání ŠR.

8/ Automaty na mléko
- p.Nosková, p.Cinková
Tento bod byl přesunut na následující jednání ŠR.
9/ Jednací řád ŠR
- p.Malý, p.Křenková /po p.Kubů/
Návrh jednacího řádu předloží předseda ŠR na následujícím zasedání ŠR.
10/ Školní jídelna – problémy s nedostatkem stravy, změna systému objednávek
- p.Rehak, p.Malý, p.Špetová
Paní Rehak navrhuje zavedení automatu, prostřednictvím kterého si žáci budou moci obědy
objednávat předem. Paní Špetová se bude informovat o možnostech.
11/ Informace z vedení školy
- p.Wejwar
Pan Wejwar zdůraznil, že je v současné době poklidné soužití ve škole narušováno
v souvislosti se zvyšování školného. Upozornil na to, že je v zájmu všech nutno zachovat mír
ve škole a podporovat sbližování německých a českých žáků a rodičů.
12/ Různé
Učebnice pro žáky 6.- 9.tříd
Pan Malý připomínkuje, že by žáci měli mít učebnice od 6. do 9.třídy zdarma. Škola
upřednostňuje kvůli jejich rychlému opotřebení obstarání některých učebnic žáky. Tyto
učebnice by již nebylo možnost dále používat. Na konci školního roku je organizován bazar,
na kterém mají žáci možnost použitelné učebnice dále prodat.
Jazykové zkoušky na Goethe Institutu
Jazykové zkoušky z německého jazyka úrovní A1-B2 Evropského referenčního rámce již
budou žáci Německé školy u Goethe Institutu absolvovat dobrovolně a budou plně hrazeny
rodiči.
Tělocvična
Pan Malý upozorňuje na to, že tělocvična je přetopená a žádá vedení školy, aby bylo zajištěno
její odvětrání.

Datum příštích schůze: bude stanoven až po dalším společném setkání českých a
německých rodičů, které se uskuteční v listopadu – předběžně tedy prosinec 2009.

Body přesunuté na následující zasedání:
1/ Schválení změn ve školním řádu
o p.Wejwar, p.Cinková
2/ Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
o p.Cinková
3/ Automat na mléko
o paní Nosková
4/ Jednací řád ŠR
o pan Malý

________________________________
Protokol vyhotovila Dagmar Křenková

________________________________
Protokol zkontrolovala Hana Rehak

Příloha 1: Protokol k doplňující volbě člena ŠR jako zástupce učitelů
Příloha 2: Protokol k volbě místopředsedy ŠR
Příloha 3: Rozbor výsledků hospodaření v š.r. 2008/09
Příloha 4: Doplnění školního řádu o body 5.2.1. a 5.2.2.

