Zápis ze zasedání školské rady ze dne 29.5. 2012
Přítomni: pan Malý, paní Křenková, pan Mack, paní Rehaková
Hosté:
paní Špetová, paní Cinková
Omluveni: paní Beuerle, pan Weiser, paní Böhmová, pan Hajduk
Začátek:
Konec:

18.10
20.45

Zapisovatel:
Ověřovatel:

paní Rehaková
pan Mack

Usnášeníschopnost ŠR:

ano

Termín příštího zasedání ŠR:

9.10. 2012 v 18.00 hodin

1. Volba zapisovatele a ověřovatele schválena jednohlasně
2. Schválení programu schůze a zápisu ze dne 31.1.2012
Program schůze a zápis byly schvaleny jednohlasně.
3. Kontrola úkolů
Body rozjednané s panem Vodrážkou se přesouvají na přístí zasedání. Pan
Malý pana Vodrážku osobně pozve na další zasedání.
4. Přijímací řízení a státni maturity
Paní Cinková informovala, že na přijímací řízení se dostavilo 64 dětí. Bylo
přijato 29 žáků. Jedno místo je rezervováno pro žáka ze 6.b, který je po
těžké operaci a v posledním srpnovém týdnu bude konat rozdílové zkoušky
za 6. ročník.
Kritéria přijímacího řízení splnilo 57 žáků . Na příští rok se plánuje zařadit
diktát jako součást zkoušky z českého jazyka.
České maturitě předsedal pan Mgr.Lukeš, který byl novým maturitním
předsedou.
Ústní maturitní zkouška proběhla v naprostém pořádku a paní Cinková
poděkovala všem kolegům, kteří maturity připravovali.
Spokojenost vyslovil také pan Mgr. Koubek, z Národního ústavu pro
vzdělávání, který shledal maturitu perfektně připravenou.

5. Informace z Občanského sdružení
Paní Špetová informovala, že vytvoření nadace, která by se stala vlastníkem
Německé školy je administrativně náročný proces, ke kterému se musejí
vyjádřit německé úřady. Pan Weiser se snaží získat co nejdříve jejich
vyjádření , než dojde k plánovaným změnám.
6. Výsledky kontrolní a bilanční návstěvy
Paní Cinková informovala, že písemné výsledky budou asi do šesti týdnů
zaslány vedení školy a ŠR s nimi bude seznámena na přistím zasedání.
Ústní vyjádření pana inspektora bylo pozitivní.
- paní Cinková

7. Omluvenky
Pan Malý a pan Mack se vyjádřili, že systém omluvenek ve vyšších
ročnících je komplikovaný a nelogický. Pokud je dítě dlouhodobě nemocné,
má absenci omluvenou od lékaře a přesto musí obíhat všechny vyučující a
žádat je o omluvu již omluvených hodin.
Školská rada žádá o jiné řešení.
Paní Cinková objasnila, že se jedná o pedagogické rozhodnutí a jakékoli
změny v systému omlouvání musí být nejdříve projednány a odsouhlaseny
pedagogickou konferencí.
Školská rada navrhuje následující řešení:
Od tří dnů, kdy omluvenky musí být potvrzeny lékařem, by absenci omlouval
jen třídní učitel a žáci by předkládali omluvenky všem vyučujícím jen v
případě jednodenní nebo dvoudenní absence.
- paní Cinková
8. Dopravní situace před školou
Paní Špetová podala požadavek na změnu průjezdnosti ulic v blízkosti
Německé školy v Praze na odbor dopravy Městské části Praha 5 a čeká na
jeho vyjádření.
Pan Mack poslal dopis s fotkou kolony aut, které se tvoří v důsledku vzniku
tří jednosměrných ulic, které byly dříve průjezdné v obou směrech. Toto
rozhodnutí Prahy 5 komplikuje provoz u školy a způsobuje velké kolony v
ulici, kterou přicházejí žáci školy od metra.
Pan Mack se dostavil osobně na odbor dopravy OÚ pro Prahu 5 a oznámil
odhodlání ŠR prosadit školou navrhovaníá opatření v zájmu bezpečnosti
našich žáků.

9. Volební řád do ŠR
Volební řád schvaluje a vydává ředitelka školy. Změny v novele platné od
1.6.2012 je možné shlédnout na webových stránkách.
10.Informace z vedení školy .Volba nového zástupce ředitele školy.
Novým zástupcem ředitelky Německé školy zvolen pan Demann. Jeho
aprobační předměty jsou matematika, tělesná výchova, informatika a
katolické náboženství.
Školská rada pozve pana Demanna na další zasedání. Pozve paní Cinková.
11.Různé:
11a/ Školní jídelna – vývařovna, která měla získat dotaci pro naši školu,
vyhořela. Momentálně vaří SODEXO. Na konkurz jsou přizvány ještě dvě
firmy a sedmičlenná skupina, volená z pedagogů a rodičů. Tato skupina
vybere jednu z nich.
Momentálně jsou všichni s jídlem spokojeni.
11b/ Jarní prázdniny – paní Křenková navrhla sjednotit podle možností
jarní prázdniny s termínem pro Prahu 5.
Tato změna by připadala v úvahu od škol. roku 2013-14.
11c/ Přestávka na oběd – pan Malý upozornil na to, že někteří žáci mají
devět hodin vyučování bez volné hodiny a nemají čas na odpočinek a hlavně
přestávku na oběd.
Pani Cinková slíbila, že vše prověří a informuje vedení školy.

