Zápis ze zasedání Školské rady DSP ze dne 21.06. 2011
Přítomni: pan Malý, paní Křenková, paní Nosková, paní Rehak paní Böhmová, pan
Hajduk
Hosté: paní Cinková (vedoucí české sekce)
Omluveni: paní Beuerle, pan Weiser, pan ing.Vodrážka, předseda Zahr. výboru PS PČR
Nepřítomni: paní Bartlhuberová (správa školy)
Začátek: 17.45 h., konec: 20.30h.
Zapisovatel: pí Böhmová
Ověřovatel: pí Křenková
Usnášeníschopnost ŠR: Ano
1) Volba zapisovatele a ověřovatele - volba zapisovatele a ověřovatele schválena
všemi hlasy členů.
2) Schválení programu schůze a zápisu ze dne 03.03.2011 - program schůze schválen
všemi hlasy přítomných členů ŠR
Pan Malý informoval přítomné o rozhovoru s panem Weiserem ohledně převodu
občanského sdružení vlastnící DSP na nadaci v Německu. Celá záležitost je nadále
v jednání, německé úřady vyjádřily podporu záměru a je očekáváno jejich kladné
stanovisko.
Paní Nosková poukázala na chybějící zápisy ze zasedání školské rady na
internetových stránkách. ŠR požádala o zveřejnění zápisů z jejích zasedání na nových
stránkách školy.
Paní Cinkovou bylo přislíbeno jejich doplnění. Pověřena bude paní Grygerová, která
je zodpovědná za webovou prezentaci školy.
3) Kontrola úkolů
jednání.

- všechny úkoly z minulé schůze byly přesunuty na dnešní

4) Změny ve školním řádu - (Individuální vzdělávací plán) – budou předloženy paní
Cinkovou po jejich kompletním odsouhlasení na pedagogické konferenci.
Schválení školního řádu bude projednáváno na zasedání ŠR dne 04.10.2011.
5) Společné jednání s předsedou zahraničního výboru a starostou MČ Prahy 13,
ing.Vodrážkou – vzhledem k nepřítomnosti poslance odloženo
6) Dopravní situace před školou
Proběhla diskuze o novém zákazu vjezdu v sousedství školy. Situace bude
komunikována se starostou MČ. Úkol trvá.
7) Organizace sportovních kroužků
ŠR poukázala na dlouhé časové prodlevy při čekání na sportovní kroužky. Po
namáhavém školním dni, stráveném ve školní lavici považuje ŠR pohybové
aktivity za žádoucí. Jejich zařazením až do pozdních odpoledních hodin se krátí

čas na domácí školní přípravu. Je nutné přihlížet i k delším dojezdovým
vzdálenostem především českých dětí.
ŠR doporučuje, aby bylo při plánování sportovních kroužků a tělesných aktivit pro
školní rok 2011/2012 zváženo jejich zařazení do dřívějších školních hodin.
8) Informace z vedení školy
Paní Cinková se zmínila o úspěšném školním projektu Moldau, o němž bude
Česká televize natáčet pořad. Tradicí by se měl stát i vydařený Oktoberfest.
Po příchodu nové ředitelky panuje v učitelském sboru nekonfliktní a přátelská
atmosféra.
9) Různé
- maturity
- Všech 23 studentů složilo maturitu, jejich průměr byl 2,8, což je velmi dobrý
výsledek.
- Nejlepší maturant byl Adam Čáp s průměrem 1,2 a obdržel od DAAD stipendium
na celé studium v Německu.
- Českou maturitu složil jeden žák, který ve dvou předmětech uspěl na 98% a 99%.
- Vzhledem k vysokým nákladům na maturitní řízení a minimální počet studentů,
kteří skládají českou maturitu, bude prověřena možnost složení české písemné
maturity u jiných gymnázií.
- Do konce prázdnin by maturanti měli škole podat zprávu, na jakých školách budou
pokračovat ve studiu.
- Souhrnná zpráva o maturitách bude paní Grygerovou umístěna na internetových
stránkách školy.
- přijímací řízení
Počet přihlášených žáků činil 58. Přijato bylo 30 žáků, zápisový lístek odevzdalo
29 dětí (16 dívek, 13 chlapců). ŠR bere tyto skutečnosti na vědomí
-

10)

tělocvična
Paní Rehak informovala o zlepšení kvality ovzduší v tělocvičně, zřejmě
v souvislosti s uvedením vzduchotechniky do provozu v dubnu t.r..
Panem Hajdukem byli 2 x osloveni zaměstnanci hygienické stanice, svou žádost o
prověření nezávadnosti prostředí tělocvičny znovu zaurguje.

-

školní jídelna

-

Od 01.05. 2011 byl změněn dodavatel jídel. Podle vyjádření zaměstnanců školy
jsou jídla vesměs chutná.

-

ŠR doporučuje zřízení salátového baru, tak jak to začíná být obvyklé ve školních
jídelnách jiných škol.
ŠR bere na vědomí odstoupení paní Noskové z funkce člena školské rady
k 21.06.2011.

Příští školská rada bude 04.10.2011 v 17,30 hod.
Zápis vyhotovila:
Ověřila:

pí. Böhmová
pí Křenková

