Zápis ze zasedání školské rady ze dne 22. 6. 2010

Přítomní: pan Malý, paní Křenková, pan Krupička, paní Nosková, paní Rehak, pan Hajduk
Hosté: paní Faude (ředitelka školy), paní Cinková (vedoucí české sekce). paní Špetová
(jednatelka školy)
Začátek: 18.00 h., konec: 20.00h.
Zapisovatel: M. Nosková
ověřovatel: H. Rehak
Usnášeníschopnost ŠR: Ano
1) Volba zapisovatele a ověřovatele - volba zapisovatele a ověřovatele schválena všemi
hlasy členů.
2) Přivítání nově zvoleného člena ŠR pana Hajduka. Paní Cinková předložila zprávu o
volbě pana Hajduka do ŠR.
3) Schválení programu schůze a zápisu ze dne 25. 2.2010 - program schůze schválen
všemi hlasy přítomných členů ŠR
4) Pan Krupička požádal o rezignaci na svou funkci k 31. 8. 2010. Vzhledem k tomu, že
byl jmenován vedením školy, nové vedení jmenuje náhradního člena za pana
Krupičku počátkem školního roku 2010/2011.
5) Schválení změn ve školním řádu - schválení zanesení individuálního plánu výuky do
školního řádu – ŠR navrhuje upravit text takto:

6.4 Individuální vzdělávací plán
Ředitel školy může s písemným doporučením pedagogické komise na škole povolit:
a) nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným
nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a
b) zletilému žákovi se speciálními potřebami nebo mimořádným nadáním na jeho žádost
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve vyšším gymnáziu může ředitel školy
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů,
odsouhlasí-li to pedagogická komise na škole.
Počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem nesmí v žádné ze tříd překročit 10% žáků,
kteří danou třídu navštěvují v řádném studiu. Počet žáků s řádnou docházkou a počet žáků
individuálním vzdělávacím plánem pak nesmí v součtu v žádné třídě převýšit maximální počet
30 žáků na třídu.
Jedinou výjimkou je 13.třída, kde procento žáků s individuální výukou může převýšit 10%
žáků, kteří navštěvují třídu v řádném studiu.
V individuálním vzdělávacím plánu je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při
zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného vzdělávacím programem.
ŠR navrhuje tuto změnu projednat na pedagogické radě.
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6) Projednání rozpočtu DSP na školní rok 2010/2011 – podle sdělení jednatelky paní
Špetové rozpočet není ve stavu, aby mohl předložen ŠR a schválen. Rozpočet bude
tedy schvalován na příštím zasedání ŠR 30. 9. 2010.
Paní Špetová rozešle konečné znění rozpočtu všem členům ŠR nejpozději do 23. 9.
2010, aby se s ním mohli seznámit.
7) Výběrové řízení na ředitelku školy – novou ředitelkou byla vybrána:
Monika Zuschratter- Beuerle
Nová ředitelka nastoupí 1. 8. 2010, paní Faude zůstává od 1. 8. 2010 jako zástupkyně
ředitelky. Volba ředitelky je na 6 let, tedy do roku 2016.
8) Informace ze zasedání představenstva – ŠR seznámila paní Faude:
- reklamní trička, mikiny a čepice
(vyrobila je reklamní agentura na vlastní náklady, veškeré materiály budou
financovány pouze z prodejů reklamního textilu. Podle sdělení paní Špetové se
škola nepodílí jakoukoli finanční částkou na návrzích, výrobě či prodejích
reklamního textilu)
- soutěž žáků o nové logo školy - žáci mohou navrhnout do září 2010
9) Školní jídelna – firma Sodexo končí 30. 6. 2010. Poslední den (30.6.) se již nevaří,
29. 6. si musí žáci vyzvednout zbytek peněz, vrací se i zálohy na karty (50 Kč),
jestliže karta nebude poškozená.
Od 1. 9. 2010 se do školy budou dovážet obědy ze ZŠ Nebušice, vydávat je bude škola
ve spolupráci s pracovníky firmy MVG, která bude od 1.9.2010 zajišťovat i bufet.
U obědů bude uplatňován objednávkový systém.
10) Dopravní situace před školou – paní Rehák předložila nákres – návrh jednosměrek
v okolí školy. ŠR bere situaci na vědomí, pan Malý provede posouzení a možnost
realizace.
11) Automaty na mléko – ve škole začne fungovat od 1. 9. 2010 bufet, ve kterém bude
možnost mléko zakoupit. Automat nebude na škole zaveden, neboť nelze zajistit stejné
finanční podmínky nákupu u dotovaného mléka pro A i B větev DSP.
12) Otevírání tříd po velkých přestávkách – z pedagogických i bezpečnostních důvodů
nelze třídy otvírat po velkých přestávkách dříve než po 2. zvonění.
13) Větrání ve třídách – z bezpečnostních důvodů nelze okna otevírat víc než je omezení,
je třeba, aby pedagogové dbali na časté větrání ve třídách i v tomto „úsporném“
větrání .
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14) Porušování §27 školského zákona – vedení školy je si vědomo, že žáci 6 - 9. tříd by
měli část učebnic (schválených MŠMT) dostávat zdarma. V tomto bodě DSP
postupuje v rozporu se školským zákonem.
Paní Špetová připraví kalkulace, jak by mohla škola dále postupovat.
15) Výměnné pobyty 8. tříd – rodiče i žáci byli spokojeni, paní Faude seznámila ŠR
s dalšími aktivitami v tomto směru v 9. – 11. třídě.
16) Informace z vedení školy
– na podzim proběhne 20. Výročí založení Německé školy v Praze a 10.
Výročí založení Školy setkávání,
- inspekce z Německa dopadla dobře, což je důležité i pro získávání dalších
finančních prostředků
- podařilo se vyjednat nové pokusné ověřování organizace, průběhu a
ukončování studia v Německé škole v Praze na dobu osmi let
- Dny otevřených dveří budou 14. 10. 2010 a 25. 1. 2011
- sportovní hala musí být opravena. Po dobu opravy bude pronajatá sportovní
hala u stadionu v Radlicích. Na ŠR padl návrh, zda by nešlo využít i plavecký
bazén v Radlicích pro žáky DSP.

Datum příští schůze 30. 9. 2010 v 18,30 hod.
Zápis vyhotovila:
M. Nosková
Zápis zkontrolovala: H. Rehak

