Zápis ze zasedání školské rady ze dne 10.12.2009
Přítomni: pan Malý, paní Křenková, pan Krupička, pan Heidu, paní Nosková
Hosté: pan Wejwar (ředitel školy), paní Cinková (vedoucí české sekce), pan Weiser (předseda
občanského sdružení), paní Špetová (jednatelka školy)
Omluvena: paní Rehak
Začátek: 18:30 h., konec: 22:00 h.
Zapisovatel: M.Nosková
Ověřovatel: V.Krupička
Usnášeníschopnost ŠR: Ano

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Malý přivítal všechny přítomné členy. ŠR je usnášeníschopná, neboť je přítomno 5 ze 6
členů, tedy nadpoloviční většina.
1/ Schválení programu schůze, volba zapisovatele a ověřovatele
- program schůze byl schválen všemi hlasy, do posledního bodu bylo doplněno
projednání dopravní situace před školou
- volba zapisovatele a ověřovatele byla schválena všemi hlasy
2/ Společné jednání s předsedou Občanského sdružení panem Weiserem
2.1. Pan Weiser informoval ŠR o plánovaném navýšení školného o 8 % ročně
-

-

školská rada požaduje transparentnost informací o nákladech osmiletého gymnázia
v DSP
p. Weiserem bylo slíbeno, že nejpozději do konce února budou rodičům
předloženy dodatky ke „Smlouvám o přijetí ke školní docházce“, ve kterých bude
jednoznačně stanoven vývoj školného pro stávající žáky
v souvislosti se zvýšením školného žádá ŠR jednatelku pí. Špetovou o předložení
kalkulačního střediska osmiletetého gymnázia + výhled nákladů na příští roky

2.2. Pan Weiser informoval ŠR o ukončení činnosti ředitele pan Wejwara
-

ŠR bude napříště informována o významných personálních změnách předem

2.3. Pan Weiser informoval ŠR o plánovaných změnách v organizační struktuře školy
-

ŠR bude do poloviny února informována o nové org. struktuře DSP
ŠR podává žádost, aby Občanské sdružení pro založení a podporu Německé školy
v Praze a Občanské sdružení školy setkávání se samostatně sešly nad novou
organizační strukturou školy

3/ Schválení zápisu z minulé schůze, projednání zveřejnění
- zápis z 8. 10. 2009 byl schválen
- zveřejňování zápisů bude nadále probíhat pouze v souladu s platným jednacím
řádem ŠR
4/ Dovolba člena ŠR z řad pedagogických pracovníků
- bude provedena až po řádném ukončení mandátu pí. Rehak,
- dovolba by měla proběhnout do 15. 1. 2010
5/ Změny ve školním řádu
- ředitel školy seznámil přítomné s novým zněním části školního řádu, který se týká
omlouvání na tělesnou výchovu. ŠR návrh schválila
- pí. Cinková seznámila přítomné s doplněním školního řádu o Individuální
vzdělávací plán. Schválení této změny bylo odloženo na další zasedání.
6/ Schválení Jednacího řádu školské rady
- jednací řád byl schválen všemi hlasy
- ředitel školy zašle všem členům ŠR podepsaný volební řád, který vydal v souladu
se školským zákonem
7/ Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- přesunuto na další schůzi, aby se členové ŠR mohly seznámit s materiály
- pí. Cinková včas zašle podklady elektronicky všem členům
8/ Předložení a projednání výpisu DSP z rejstříku škol na MŠMT
- v rejstříku škol na MŠMT je zapsána pouze větev „B“, tedy osmileté gymnázium
- zahraniční škola se nezapisuje do rejstříku
- protože zahraniční škola i osmileté gymnázium mají stejný název, došlo
k nejasnostem
- škola se do rejstříku musí zapsat svým plným názvem, což je: „Německá škola
v Praze s.r.o. – zahraniční škola a gymnázium“
9/ Informace o zprávě České školní inspekce
- ŠR byla informována o výsledcích státní kontroly provedené Českou školní
inspekcí na škole 19. 10. 2009
- Zprávu předložila pí. Cinková,
- nebylo zjištěno porušení školského zákona
10/ Automaty na mléko
- jednáním byla dále pověřena pí. Špetová, která má zjistit proč dotace z EU na
mléko nemohou dostávat všichni žáci na škole
11/ Informace z vedení školy
- v úterý 15. 12. proběhne ve škole tradiční vánoční bazar
- na podzim 2010 se připravují slavnosti k 20. výročí vzniku DSP, rodiče budou
včas informováni
12/ Kontrola úkolů
- nejsou dořešeny dluhy za bývalým nájemcem školní jídelny
- ostatní úkoly z minulé schůze byly splněny

13/ Různé
- ŠR projednávala dopravní situaci před školou v době nástupu na vyučování
- ulice před školou není dlouhá a nadměrná rychlost vozidel není problém
- problémem je vzájemné vyhýbání aut a řazení při vystupování žáků před školou
- řešením je vzájemná ohleduplnost řidičů – rodičů
- dalším doporučením je v kritické době (/kolem 7.45) vysazovat žáky na parkovišti
a ne přímo před dveřmi školy, kam se všechna auta nevejdou

Datum příštích schůze: 25. 2. 2010

________________________________
Protokol vyhotovila M. Nosková

________________________________
Protokol zkontroloval V. Krupicka

