Zápis ze zasedání školské rady Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP v Praze
ze dne 23. ledna 2013
Přítomni:
Zástupci zřizovatele: Petr Kučera
Zástupci pedagogů: Petr Karas, Radka Sobolová, Nikola Šafránková
Zástupci rodičů: Veronika Büchler, Michal Kvasnička, Irena Poláková
1. Schválení programu
Radě byl k jednání předložen tento program:
1. Schválení programu
2. Představení nové členky rady zvolené za rodiče MŠ – Mgr. Ireny Polákové
3. Jednací řád školské rady a Stanovy
4. Odpolední kroužky a aktivity iniciované rodiči
5. Návrh pana Kvasničky o zvaní hostů na diskuze v rámci výběru povolání –
zpráva o průběhu
6. Výroční zpráva za rok 2011 – 2012
7. Různé
Hlasování o programu:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Program byl jednomyslně schválen.

2.) Představení nové členky rady zvolené za rodiče MŠ – Mgr. Ireny Polákové
Irena Poláková představila svoje cíle v radě: Napomoci rozvoji školy jako komunitní školy,
která je otevřená rodičům, příjemná pro život, s možností pro studenty gymnázia trávit ve
škole odpolední čas.
Rada diskutovala o možném střetu zájmů, které vyplývají ze skutečnosti, že paní Irena
Poláková je rodičem dítěte v MŠ a zároveň na škole působí jako pedagog gymnázia. Protože
rodiče MŠ Irenu Polákovou zvolili v řádných volbách, rada doporučila, aby se odehrálo
setkání rodičů MŠ, na kterém paní Irena Poláková požádá o potvrzení mandátu s vysvětlením
své pozice.
3.) Jednací řád školské rady a Stanovy
Rada se dohodla, že Jednací řád a úpravu Stanov bude tvořit postupně s ohledem na potřeby,
které vyvstanou z praktického fungování rady. Stanovy by měly obsahovat základní extrakty
ze Zákona o školské radě a vymezení dalších cílů, které si rada stanoví.
4.) Odpolední kroužky a aktivity iniciované rodiči
Veronika Büchler informovala radu o spolupráci školy s iniciativami rodičů. Na základě
iniciativy rodičů se bude od pololetí 2012/2013 realizovat kroužek angličtiny pro děti prvního
stupně a MŠ. Kroužek zaštiťuje Klub Gešer při středisku sociálních služeb ŽOP, škola
poskytla prostory a inzerci kroužku. Ve stejném období bude zahájen cheder, vedený rabínem
Davidem Peterem, který zaštiťuje Rabinát ŽOP, škola poskytla prostory.

Radka Sobolová a Petr Karas vysvětlili koncepci odpoledních aktivit pro děti ze ZŠ, podle
které se škola řídí. Škola nabízí celé spektrum kroužků, které jsou určeny všem dětem.
Kritériem vypsání kroužku je mimo jiné jeho úspěšnost v předešlém roce a personální zdroje.
Pokud rodiče iniciují aktivity, o které má zájem jen určitá skupina, škola jejich aktivitu vítá a
podpoří, ale nezaštiťuje. Radka Sobolová uvedla příklad, kdy škola zaštítila iniciativu rodičů,
a to Tubišvatovou dílnu, kterou nyní škola organizuje ve spolupráci s rodiči.
Pan Michal Kvasnička navrhl zástupcům pedagogů, aby se uskutečňovala mezigenerační
setkání v rámci jednotlivých stupňů školy a setkání se seniory. Radka Sobolová informovala o
konání společných předšábesových aktivit dětí a o návštěvách studentů v domově seniorů
Hagibor, které organizuje Irena Němcová ze střediska sociálních služeb ŽOP. Ve škole také
proběhla úspěšná chanuková makabiáda pro žáky všech stupňů vedená Šimonem Holým.
Irena Poláková uvedla také setkávání dětí na táborech a ve školní jídelně.
5.) Návrh pana Kvasničky o zvaní hostů na diskuze v rámci výběru povolání – zpráva o
průběhu
Irena Poláková přednese návrh na den profesí vedení školy a bude radu informovat o průběhu
jednání.
6.) Výroční zpráva za rok 2011 – 2012
Výroční zpráva byla radě předložena k nahlédnutí. Oficiální verzi s korekturami zašle paní
ředitelka později.
7.) Různé
a) Petr Karas požádal za pedagogickou radu o schválení úpravy formulace obsažené ve
Školním řádu. Úprava se týká doplnění „podmínečného vyloučení“ studentů gymnázia, kteří
absentují 50 a více procent za pololetí a kteří mají být podle současného znění řádu
komisionálně přezkoušeni.
Rada odložila rozhodnutí do příštího zasedání.
b) Michal Kvasnička vznesl dotaz, jak škola reaguje na tlak státu zvyšovat počty studentů ve
třídě. Petr Karas odpověděl, že škola je limitovaná prostory a nemůže do jedné třídy přijmout
více než 20 žáků.
c) Petr Karas a Veronika Büchler informovali o jednání se studenty gymnázia, během nichž
bylo studentům nabídnuto místo ve školské radě, které je určeno zástupci zletilých studentů.
Se studenty byla také diskutována možnost využití hostovské pozice v radě a byli podpořeni
v budování studentského parlamentu. Studenti dosud neprojevili zájem o účast na jednáních
rady.
d) Rada se dohodla, že osloví Radu školy při ŽOP, s návrhem na společné jednání ohledně
spolupráce při naplňování koncepce školy.
e) Další setkání rady bylo navrženo na 17.4. od 16:30. Před koncem pololetí proběhne setkání
v červnu.
Zápis pořídila Veronika Büchler

