Zápis ze zasedání Školské rady DSP ze dne 31. ledna 2012
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

pan Malý, paní Křenková, paní Böhmová, pan Hajduk, pan Mack
paní Špetová, paní Cinková
paní Beuerle, pan Weiser, paní Rehak

Začátek: 18:10 hod., konec 20:10 hod.
Zapisovatel: paní Böhmová
Ověřovatel: pan Hajduk
Usnášeníschopnost ŠR: ano
Novým členem Školské rady za rodiče a zletilé žáky byl 08. listopadu 2011
zvolen pan ing. Zdeněk Mack, který se krátce představil.
1) Volba zapisovatele a ověřovatele – volba zapisovatele a ověřovatele
schválena jednohlasně.
2) Schválení programu schůze a zápisů z 04. a 13. října 2011 – program
schůze a zápisy schváleny jednohlasně.
3) Kontrola úkolů – body 5 a 6 rozjednané s předsedou zahraničního výboru
Vodrážkou se přesouvají na příští zasedání.
4) Jmenování členů Školské rady z důvodu vypršení stávajících mandátů
Do Školské rady byl zřizovatelem na další tříleté období jmenován
pan Malý. Jmenovací dekret byl předán paní Špetovou.
Paní Cinková informovala o opětovném zvolení paní Křenkové
pedagogickými pracovníky školy. Obdržela 24 hlasů.
Volby se účastnilo 31učitelů, všechny hlasy byly platné. Dalšími
kandidáty byli pan Salvet a pan Doležal. Podklady k volbě jsou uloženy
v trezoru školy. Pan Salvet obdržel 7 hlasů, pan Doležal 0 hlasů.
5) Volba předsedy a místopředsedy ŠR na další tříleté období
Předsedou byl zvolen pan Malý – 4 hlasy pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen
Místopředsedkyní byla zvolena paní Křenková – 4 hlasy pro, 1 se zdržel,
1 nepřítomen
6) Uplatnění maturantů školy
Paní Cinková předložila grafy znázorňující umístění žáků školy v letech
2007-2011. Zatímco v letech 2007-2009 žáci převážně studovali na
českých školách (86 %), v minulém roce jich 59 % volilo studium
v zahraničí. Nejoblíbenější školy jsou univerzity v Drážďanech a Vídni.
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Žáci volí převážně ekonomické 36 % a technické 27 % zaměření,
filosofické je zastoupeno 9 %, humanitní 5 %.
Grafy budou k dispozici na internetové stránce školy.
Pan Mack nabídl v případě zájmu zprostředkovat prezentaci ČVUT.
Paní Cinková přislíbila oslovit paní Pfundstein, která je v této oblasti
kompetentní.
7) Schválení změn ve školním řádu
Paní Cinková uvedla, že v souvislosti s individuálním studijním plánem
nebudou prováděny změny ve školním řádu, neboť tuto problematiku
jasně řeší školský zákon.
8) Informace z vedení školy
Členové ŠR byli paní Cinkovou informováni:
- o právě probíhajícím konkurzu na zástupce/zástupkyni ředitele školy, t.č.
je přihlášeno 6 kandidátů
- o dnu otevřených dveří, který zaznamenal vysokou návštěvnost, podařilo
se získat 2 žáky do 8. třídy a několik dětí do 1. ročníku
- o informačním večeru k českým maturitám, který se konal koncem října
a jehož se účastnil pouze 1rodič
- o nepříliš velkém zájmu českých rodičů o volbu jejich zástupce do ŠR
- o účasti školy na veletrhu Schola Pragensis, kde škola vzbudila velký
zájem a zároveň ze strany zájemců bylo vyjádřeno i politování, že škola
není i 4 letým gymnáziem
- o uspořádání vernisáže a výstavy
- o exkurzi do Drážďan, během níž si žáci 11. třídy prohlédli univerzitu
Výtěžek vánočního bazaru ve výši Kč 60 000,-- je jako každý rok určen
dětské onkologii motolské nemocnice.
Vánoční koncert zaznamenal nízkou účast českých rodičů.
V současné době probíhá na škole projektový týden.
Škola by ráda rozvinula spolupráci s International School of Prague.
Maturitní písemky budou probíhat v týdnu od 06. – 10. února 2012.
V dubnu je očekávána kontrolní „bilanční návštěva“ úředníků z Centrály
pro zahraniční školy (ZfA) a z Konference ministrů kultury (KMK).
9) Obědy
I přes zvýšení DPH byla cena oběda včetně polévky ponechána na Kč 35,V současné době je školou jednáno o dotaci s Magistrátem hl.m.Prahy. Po
obdržení dotace je počítáno se snížením částky na Kč 30,- a to zpětně od
září 2010.
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10) Omluvenky
Paní Cinková informovala o dosavadním způsobu omlouvání žáků
vyššího stupně gymnázia. ŠR pověřila pana Macka o zjištění situace
v jiných německých školách a o projednání problému s ředitelkou školy
paní Beuerle.
11) Přijímací řízení
23. a 24. dubna 2012 bude probíhat přijímací řízení, škola má 3
přípravné kurzy, přijato bude 30 žáků, z toho 9 – 10 studentů na základě
scio-testů.
12) Dopravní situace před školou
Probíhá jednání s příslušnými úřady, vzhledem k tomu, že již v původní
projektové dokumentaci byly dva přechody vyznačeny, měla by být
záležitost rychle vyřešena. O zavedení jednosměrky se bude nadále
jednat.
- úkol trvá, zodpovídá paní Špetová, pan Mack
13) Volební řád do ŠR
V souvislosti s novelizací školského zákona byl předložen k projednání
volební řád pro členy ŠR. Paní Špetová byla požádána o jeho aktualizaci
a předložení na dalším zasedání ŠR.
Datum příštího zasedání školské rady, které v souladu s časovými
možnostmi poslance Vodrážky a pana předsedy Weisera bude panem
Malým oznámeno později.
Zápis vyhotovila: paní Böhmová
Ověřil: pan Hajduk
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