Zápis ze zasedání školské rady Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP v Praze
Přítomni:

Zástupci zřizovatele: David Kostka, Petr Kučera, Věra Semerádová
Zástupci pedagogů: Petr Karas, Radka Sobolová, Nikola Šafránková
Zástupci rodičů: Veronika Büchler, Michal Kvasnička, Jakub Peter

Dne 21. 11. 2012 se sešla školská rada Lauderových škol. Program:
–

úvodní schůze nově zvolené školské rady LŠ

–

volba předsedy školské rady LŠ

–

informace k Výroční zprávě 2011–2012

–

projednání změny ŠVP LŠ (včetně změny klasifikace na 1. stupni)

Nově zvolení členové (mandát 10/2012–10/2015) se vzájemně představili. Jakub Peter rezignoval
na členství ve školské radě (odchodem dětí člena rady z LŠ – dle článku XI. Volebního řádu školské
rady LŠ), byl pak přítomen schůzi v roli hosta. Budou se muset konat doplňovací volby do rady
(předběžně prosinec 2012/leden 2013). Stále schází člen rady za zletilé studenty – zatím se
nedokázali dohodnout a zvolit si ho.
Volba předsedy školské rady LŠ
Předsedou školské rady na období 2012–2015 byla zvolena Veronika Büchler.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Členové rady se vyslovili též pro volbu místopředsedy školské rady. Zvolen byl Petr Karas: 7/0/1
Výroční zpráva 2011–2012
Odloženo schvalování zprávy – rada se dohodne, jakým způsobem bude zpráva projednána
a schválena. Paní ředitelka pošle co nejdříve.
Změny ŠVP
Od září 2012 došlo k několika změnám. Týkají se šesti předmětů, které byly dosud na vyšším
gymnáziu na dva roky, nyní jsou na tři. Drobné úpravy postihly hebrejštinu na 1. stupni.
A známkování ve 3. třídě – dosud bylo ve třídách 1.–3. ZŠ jen slovní hodnocení, od 4. slovní
i známkové. Od letošního roku by známkové přibylo i do 3. třídy. Členové dostali aktuální znění
ŠVP předem – nikdo nevyjádřil zásadnější výhrady.

Ostatní
Pan Kvasnička navrhl zvát na diskuse do školy hosty – významné v oboru – k lepší orientaci
studentů ve výběru povolání. Členové rady myšlenku jednoznačně podpořili, zástupci pedagogů
osloví Irenku Polákovou, která hodlá pořádat „Den profesí“, aby se tyto akce propojily.
Příští zasedání školské rady se bude konat 23. 1. 2013 do 17:00.
zapsal Petr Karas
schválila Veronika Büchler

