Zápis ze zasedání školské rady ze dne 30.9. 2010
Přítomni: pan Malý, paní Křenková, paní Böhmová, paní Nosková, paní Rehaková, pan Hajduk
Hosté: paní Beuerle (ředitelka školy), paní Cinková (vedoucí české sekce), paní Špetová
(jednatelka školy)
Omluven: pan Weiser
Začátek: 18.45 h., konec: 22.30h.
Zapisovatelka: p. Křenková
Ověřovatel: p.Hajduk
Usnášeníschopnost ŠR: Ano
1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu - schválena všemi přítomnými členy
2) Přivítání – pan Malý přivítal novou členku ŠR paní Böhmovou.1.9.2010 byla jmenována
zřizovatelem školy do funkce. Přivítal také novou ředitelku školy, paní Beuerle.
3) Schválení programu schůze a zápisu ze dne 22.6.2010 - program schůze schválen
všemi přítomnými členy ŠR
4) Změny ve školním řádu – připomínky ŠR k individuálnímu vzdělávacímu plánu budou
projednány na nejbližší pedagogické radě v lednu 2011. Na této radě budou současně
diskutovány další změny školního řádu, které budou po schválení předloženy ŠR.
5) Projednání návrhu rozpočtu na školní rok 2010/2011 – paní Špetová seznámila s návrhem
rozpočtu na školní rok 2010/11. ŠR jej projednala s doporučením rozklíčovat a případně upravit
položku - náklady na školní jídelnu.
6) Společné jednání s předsedou Občanského sdružení p.Weiserem – přeloženo na další zasedání
ŠR
7) Schválení výroční zprávy školy – ŠR schválila všemi přítomnými členy výroční zprávu školy,
doporučila však provést některé textové úpravy. Výroční zpráva bude po provedení změn
rozeslána mailem všem členům.
8) Dopravní situace před školou – ŠR ukládá panu Malému prozkoumat dopravní situaci před
školou a možnost obnovení přechodu na rohu ulic Za Zámečkem a Hlubocká
9) Porušování § 27 školského zákona – učebnice pro žáky od 6. do 9.tříd - paní Špetová
objasnila náklady na učebnice ve větvi B. Paní Nosková znova upozornila na to, že dochází
k porušování školského zákona. Paní Špetová předloží záležitost zřizovateli školy.
10) Informace z vedení školy – paní Cinková informovala o přípravách oslav 20.výročí založení
Německé školy a 10.výročí Školy setkávání. 14.10. se bude od 10 do 13.30 hodin konat Den

otevřených dveří. Dále informovala o přípravných kurzech německého jazyka pro žáky 5.tříd
českých ZŠ, o které je velký zájem. 30.9. se konal informační večer pro rodiče těchto žáků. ŠR
doporučuje představenstvu zvážit zpoplatnění těchto kurzů od příštího školního roku.
11) Rekonstrukce tělocvičny – paní Špetová informovala o stavu oprav tělocvičny. Opravy by
měly být ukončeny v listopadu. Tento termín však závisí na průběhu a možnostech realizace
stavebních prací.
12) Školní jídelna – zástupci ŠR vyjádřili jménem rodičů větve B spokojenost se stravováním.
Uvítali také dovážení čerstvých obložených baget. Paní Špetová ještě prozkoumá dodržování
hygieny v jídelně. Byla také požádána, aby s vývařovnou Nebušice vyjednala možnost registrace
u magistrátu.
13) Termíny prázdnin – pan Malý upozornil na chybu na internetových stránkách školy, na nichž
je uvedeno jako datum konce školního roku 1.7.2011. Žádá o odstranění chyby.
14) Školní mléko – paní Nosková prověřila dotaci mléčných výrobků. Dotace je možná pouze pro
žáky větve B. ŠR požádala paní Špetovou dotázat se rodičovské rady, zda by přesto rodiče žáků
větve A měli zájem o odběr mléčných výrobků.
15) Prospěchová a sociální stipendia – paní Špetová informovala, že o udělování prospěchových
stipendií představenstvo zatím nerozhodlo, pracuje však na nich. Škola poskytuje prozatím na
žádost rodičů pouze stipendia sociální. ŠR žádá představenstvo o vyjádření ke stavu prací na
stipendijním systému, a to na základě předchozího veřejného slibu.
16) Státní maturity – paní Cinková informovala o připravované prezentaci ke státním maturitám,
která se na žádost rodičů uskuteční ve škole 15.11.
ŠR doporučuje v této souvislosti promyslet možnost finančního zatraktivnění 13.ročníku.
17) Nové internetové stránky školy – 10.října bude spuštěna nová verze českých i německých
internetových stránek školy.
18) Vstup českých rodičů do občanského sdružení – pan Malý navrhuje v této záležitosti dojednat
schůzku ŠR s členy představenstva.
19) Ostatní
– paní Špetová informovala o ukončení pracovního poměru PR p. Hnízda k 31.10.2010, bylo již
vypsáno nové výběrové řízení.
– paní Cinková prověří dodržování pauz na oběd v rozvrhu tříd 10a/c.
Datum příští schůze bude ještě stanoveno, předběžně v únoru 2011
Zápis vyhotovila: D.Křenková

