Schůzka Školské rady Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP
Schůze proběhla dne 16. 1. 2019 v 18 hodin v prostorách jídelny Lauderovy školy
Přítomni – Monika Maurerová, Věra Semerádová, Nikola Šafránková, Šárka Kvasničková, Petr Kučera,
David Kostka, Radka Sobolová, Elmar Tausinger. Jako host – Petr Karas
Doplňující volby – pan ředitel jmenuje volební komisi ve složení Radka Sobolová a Šárka Kvasničková.
Volební komise vyhlásí a zajistí termín voleb (předběžně duben 2019 – v době třídních schůzek). Volit
se budou noví zástupci za





rodiče gymnázia
rodiče ZŠ
pedagogy MŠ
zletilé studenty

Volební komise požádá o návrhy kandidatur, tato žádost bude umístěna na web, půjde rodičům
a pedagogům mailem, studentům předá žádost třídní učitelka.
Výroční zpráva LŠ za rok 2017/18 – Školská rada jednomyslně schválila znění výroční zprávy
Informace o změnách v ŠVP – pan ředitel Petr Karas a Radka Sobolová informovali o změnách ve
Školním vzdělávacím programu.




Do učebního plánu 3., 4. a 5. ročníku ZŠ byla nově zařazena hudební výchova, která byla dříve
integrována v předmětu židovská výchova. Výstupy a učivo v jednotlivých ročnících jsou
součástí dodatku k ŠVP.
Na vyšším gymnáziu byl zrušen předmět SVS (svět v souvislostech), který byl vyučovaný
v anglickém jazyce. Tento předmět zůstává v plánu nižšího gymnázia, kde byl rozdělen na
skupiny podle jazykové úrovně studentů. Nový učební plán je součástí dodatku k ŠVP.

Školská rada s uvedenými změnami souhlasí.
Revize školního řádu – pan ředitel informoval o proběhlé revizi školního řádu. Hlavní změnou je
vyřazení klauzule o horní hranici absencí. Nově nebude hranice absencí omezována, jednotliví
vyučující budou individuálně požadovat doplnění klasifikace nebo zameškaného učiva. V současné
době školní parlament projednává, jak nakládat s pozdními příchody studentů. Nový školní řád bude
k dispozici během února. Školská rada rozhodla, že jeho schvalování proběhne mailem per rollam.
Přestavba – pan ředitel informoval o budoucí rekonstrukci, zejména byly zmíněny termíny zahájení
i ukončení školní docházky, tábory a školy v přírodě.
Uplatnění absolventů – zástupci učitelů informovali o studiích loňských absolventů, o počtech
studentů, kteří se hlásí na humanitní i technické obory.
Mobilní telefony – byl vznesen dotaz na zákaz používání mobilních telefonů. Paní učitelka Sobolová
informovala o situaci na 1. stupni – používání mobilních telefonů je zrušeno nejen během výuky, ale
i o přestávkách. Na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu mají studenti zakázáno používat mobilní telefon při
výuce (s výjimkou aktivit určených učitelem).
Zápis provedla Šárka Kvasničková
V Praze dne 18. 1. 2019

