Zápis ze zasedání školské rady dne 4.10.2011 a 13.10.2011
Přítomni: paní Böhmová, paní Křenková, pan Malý, paní Rehak, pan Hajduk (13.10.)
Hosté: paní Cinková, paní Špetová, pan Weiser (4.10.), pan Vodrážka (4.10.)
Omluveni: paní Beuerle, pan Hajduk (4.10.)
1.část - 4.10. Začátek: 17.30 h., konec: 20.30 h.
2.část - 13.10. Začátek: 18.30 h, konec: 20.00 h
Usnášeníschopnost ŠR: ano
1.část
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba člena ŠR
Pan Malý přivítal všechny přítomné. Zapisovatelkou byla určena paní Křenková, zápis ověří
paní Rehak. Dovolba člena ŠR za paní Noskovou,která odstoupila, protože její dcera odešla
na jinou školu, je stanoven na den rodičovských schůzek, tj. 8.11. Platí, že na žáka mají rodiče
jeden hlas, zletilí žáci volí sami. Paní Cinková byla požádána, aby technicky zajistila volbu.
2. Schválení programu schůze, zápisu ze dne 21.6.2011
Program i zápis ze schůze byly schváleny. Sekretariát zajistí rozeslání zápisu hostům.
3. Kontrola úkolů
ŠR žádá paní Cinkovou, aby na příští schůzi informovala o uplatnění našich maturantů.
4. Schválení změn ve školním řádu
Pedagogická konference se zatím požadovanými změnami nezabývala, změny budou
projednány později.
5. Společné jednání se starostou MČ Praha 13, poslancem a předsedou Zahraničního výboru
Ing. Vodrážkou
a) Paní Cinková předala p.Vodrážkovi dopis pro poslaneckou sněmovnu, který
obsahuje návrh úpravy podmínek státní maturitní zkoušky. V souvislosti s připravovanou
novelou školského zákona je ke zvážení, zda by nebylo v zájmu úspory finančních prostředků
možné, aby žáci ze škol, kde bude maturovat méně než sedm žáků, konali písemnou maturitní
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zkoušku na jiné škole. Pan Vodrážka přislíbil věc projednat s paní poslankyní Wenigerovou,
která je členkou školského výboru PS.
b) Panu Vodrážkovi byla vysvětlena dopravní situace před školou. V zájmu bezpečnosti cesty
do školy je žádoucí na dvou místech namalovat přechod pro chodce. Pan Vodrážka doporučil
oslovit s žádostí radnici Prahy 5 a dopravní policii. ŠR žádá paní Špetovou a paní Rehak o
zformulování dopisu a o jeho zaslání na radnici Prahy 5 a v kopii p.Vodrážkovi, p. Malému a
p.Weiserovi.
6. Společné jednání s předsedou Občanského sdružení panem Weiserem
Pan Weiser informoval o převodu podílu občanského sdružení, hlavního společníka v s.r.o.,
na německou nadaci. Sídlo nadace bude v Hamburku. Po schůzi občanského sdružení 20.10.
budou rodičům zaslány návrhy stanov, ke kterým se budou moci vyjádřit.
7. Schválení výroční zprávy za rok 2010-11 a schválení návrhu rozpočtu na rok 2011-12
ŠR schválila první část výroční zprávy za rok 2010-11 všemi přítomnými členy. Návrh
rozpočtu bude projednán 13.10.
8. Informace z vedení školy
Paní Cinková informovala o akcích na Německé škole: 24.9. se konal Oktoberfest. Dále byla
připravena výroční zpráva pro magistrát. 13.10. se bude konat Den otevřených dveří, v jehož
rámci navštíví školu členka PS paní Wenigerová. Německá škola se také stala fakultní školou
PdF UK. V říjnu a dubnu zde budou absolvovat praxi studenti učitelství německého jazyka.
Pokračování zasedání: 13.10.2011 v 18.30 h.
2.část
7. Schválení návrhu rozpočtu školy na rok 2011-12
Paní Špetová vysvětlila členům ŠR rozbor hospodaření školy ve školním roce 2010-11 a
návrh rozpočtu pro školní rok 2011-12. ŠR pak schválila tuto přílohu všemi přítomnými
členy.
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9. Různé
- Dovolba členů ŠR – ze strany rodičů byly vzneseny návrhy kandidátů do ŠR. Všechny
navržené paní Cinková mailem obeslala a vyzvala je, aby se ke kandidatuře vyjádřili.
Kandidáti vyvěsí své životopisy na webových stránkách školy.
Panu Malému a paní Křenkové vyprší 31.1.2012 mandát ve ŠR. ŠR žádá paní Cinkovou,
aby zajistila volbu zástupce učitelů a paní Špetovou o zajištění jmenování zástupce
zřizovatele.
- Omluvenky – paní Cinková byla pověřena, aby požádala pedagogickou konferenci o
projednání způsobu omlouvání žáků na III.stupni. ŠR také vznesla dotaz, proč nebyl
dosavadní způsob omlouvání zabudován do školního řádu.
- Školní jídelna – paní Rehak navrhla zřízení salátového baru. Paní Špetová objasnila, že
škola má z hygienického hlediska povolení pouze pro ohřev dodaného jídla. Byla také ŠR
požádána, aby zjistila možnosti dalšího snížení nákladů na oběd.
- Tělocvična – klima se v tělocvičně po zapojení odvzdušnění zlepšilo.
- Sportovní kroužky – se konají nadále od 16 hodin, jsou dobře navštěvovány, protože
bezprostředně navazují na výuku.
Datum příští schůze: 31.1.2012 v 18.00 h
Zápis vyhotovila: D.Křenková
Zápis ověřila: H.Rehak

V Praze 14.10.2011
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