Schůzka Školské rady Lauderovy MŠ, ZŠ a Gymnázia při ŽOP
Schůze proběhla dne 10. 10. 2019 v 18 hodin v prostorách zasedací místnosti ŽOP
Přítomni – Věra Semerádová, Nikola Šafránková, Martina Franklová, Šárka Kvasničková, Radka Sobolová, Petr Kučera,
David Kostka, Elmar Tausinger.
Omluveni – Martina Pojarová
Jako host – Petr Karas
1. Volba předsedy Školské rady – přítomní navrhli jako předsedkyni Školské rady paní Martinu Franklovou, která
nominaci přijala a byla zvolena všemi přítomnými. Mail skolska.rada@lauder.cz bude přeposílán paní předsedkyni
Franklové.
2. Obnovení třídních schůzek – paní Martina Franklová rozvinula diskusi ohledně obnovení konání pravidelných
třídních schůzek. Po zvážení bylo doporučeno, aby pro žáky do 15 let se konaly pravidelné třídní schůzky se všemi
rodiči v jedné třídě, pro žáky nad 15 let (vyšší gymnázium) je na zvážení třídního učitele, zda je zapotřebí konat
společné setkání s rodiči, případně pozvat některé vyučující k debatě o problémech s celou třídou (po konci této
společné schůzky by se konaly běžné konzultace v kabinetech vyučujících). Pan Tausinger se přimluvil za konání
společných setkání rodičů MŠ v termínech, které nebudou v kolizi s třídními schůzkami na ZŠ a na gymnáziu.
3. Řešení stížnosti – Školská rada obdržela dne 26. 9. 2019 mailem stížnost od rodiče žáka LŠ. Ve stížnosti rodič píše
o údajné šikaně svého dítěte a stěžuje si zejména na neřešení této situace školou. Stěžovatel vyzývá Školskou radu
k zjednání nápravy. Zástupkyně pro 1. stupeň Radka Sobolová informovala o šetření ČŠI na jaře minulého školního
roku. Informovala také o posledním incidentu. Ředitel školy Petr Karas informoval o přijatých opatřeních. Školská
rada navrhuje setkání se stěžovateli, aby mohla zaujmout stanovisko (již jednou se však na jaře 2019 k situaci
vyjádřila). Paní předsedkyně Franklová nabídne rodičům termíny a poté obešle ostatní členy ŠR s výsledkem.
4. Jednání Školské rady bylo ukončeno v 19:30

Zápis provedla Šárka Kvasničková
V Praze dne 10. 10. 2019

