Zápis ze zasedání školské rady dne 16. dubna 2013
Přítomni: pan Malý, paní Křenková, paní Rehaková, pan Mack, pan Hajduk
Hosté: paní Cinková, paní Špetová
Nepřítomni: paní Böhmová, pan Weiser, paní Beuerle, paní Carstensen

Začátek: 18.00 h
Konec: 20.15 h

1.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,
Zapisovatelkou byla zvolena paní Křenková, zápis ověří paní Rehaková.

2. Schválení zápisu a programu schůze
Zápis z 9. 10. 2013 a navržený program schůze byly schváleny.

3. Kontrola úkolů
Úkoly uložené ŠR na minulém zasedání jsou plněny průběžně.

4. Státní maturity a příjímací řízení
V tomto školním roce nebudou na Německé škole české státní maturity probíhat,
protože se nikdo nepřihlásil do 13. ročníku.
Do 6.třídy osmiletého gymnázia se přihlásilo 58 žáků základních škol, 6 nejlepších
žáků bylo přijato bez přijímacích zkoušek. Přijímací řízení proběhne 22. a 23. dubna.

5. Informace z občanského sdružení
Paní Špetová informovala o procesu zřizování nadace, ke které by mělo dojít před
letními prázdninami, je třeba ještě udělat ekonomický audit. Na začátku září by mělo
proběhnout zasedání rozšířeného občanského sdružení. Rodiče budou o přesných
termínech informováni.

Bude take řešena otázka školního psychologa ve větvi A. Pan Hümmer odchází,
možná je spolupráce s paní Kiesling.

6. Výsledky kontrolní bilanční návštěvy
Paní Cinková seznámila s výsledky bilanční návštěvy, členové ŠR ji vzali na vědomí.

7. Školní řád, omluvenky
Členové ŠR nemají žádné připomínky. ŠR schvaluje nové znění školního řádu ze
dne 7. 3. 2013 bez připomínek.
Omluvenkový sešit byl zaveden plošně pro všechny ročníky.

8. Dopravní situace před školou
Přechody budou nakresleny v červenci a srpnu, otázka zprůjezdnění ulice zůstává
otevřená.
Byla vznesena připomínka, že rodiče v ranních hodinách nevhodně zastavují
a parkují před školou. Paní Špetová požádá městskou policii, aby si situaci před
školou v ranních hodinách prohlédla.

9. Prázdniny ve školním roce 2013-2014
Harmonogram prázdnin je vyvěšen na internetových stránkách školy. Termín jarních
prázdnin je termínově shodný s Prahou 5.

10. Informace z vedení školy
Během prvního pololetí byl přepracováván školní řád. V únoru proběhla písemná část
německých maturit, v současné době probíhá příprava ústní části. Ty se uskuteční
v květnu. 24. 5. se uskuteční maturitní ples 12. tříd a imatrikulace žáků 6.B.
22. 4. vyběhl David Christof do Afriky a na cestě bude prezentovat svůj projekt “Safe
drinking water”.¨
Žáci Německé školy úspěšně reprezentovali v soutěži “Mládež muzicíruje” v Moskvě
a v recitační soutěži Pražského literárního domu.

11. Různé
a) Školní jídelna
Pánové Malý, Mack a Hajduk budou jednat v této záležitosti s panem Weiserem.
b) Bufet
Členové ŠR se vyslovují pro rozšíření sortimentu směrem k racionální výživě. Pan
Hajduk projedná záležitost s panem Peškem, součinnost zajistí paní Špetová.
c) Klauzury
Paní Cinková tlumočila záležitost paní Beuerle. Klauzury nebudou psány v prvních
výukových týdnech školního roku.
d) Otázka ředitele české sekce
Školská rada ve smyslu Školského zákona ze dne 29. 4. 2004 č. 561/2004 Sb.
§ 168, Školská rada, odstavec 1, písmeno i ) a j) se jednomyslně usnesla navrhnout,
aby ředitelkou české sekce Německé školy v Praze ve školním roce 2013/14 zůstala
nadále dosavadní ředitelka paní Mgr. Cinková. Toto usnesení se opírá o dosavadní
velmi kladné výsledky v práci jmenované a zásluh o rozvoj školy česko-německého
setkávání.
Školská rada se dále usnesla, aby na jejím příštím zasedání dne 8.října 2013 byla
zahájena diskuse o otázce mezigenerační výměny ve funkci ředitele české sekce
Německé školy v Praze v budoucím období.

Datum příští schůze: 8. 10. 2013 v 18.00 h

Zápis vyhotovila: Dagmar Křenková
Zápis ověřila: Hana Rehaková

V Praze 30. 4. 2013

