ZÁPIS
z jednání Školské rady Základní školy Martina Luthera, s.r.o.
ze dne 26. září 2017
Místo a čas konání: Základní škola Martina Luthera, dne 26. 9. 2017 od 15,00 hod.
Přítomni:

Ing. Petr Krákora - zástupce zřizovatele
Martin Vršecký B. A. - zástupce zřizovatele
Rudolf Bayer - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Martin Lukáš - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Mgr. Martin Hála - zástupce pedagogických pracovníků
PaedDr. Michaela Čechová - zástupce pedagogických pracovníků

Program jednání:
1. Úvod – schválení programu setkání.
2. Schválení zápisu předchozího jednání (červen 2017)
3. Schválení školních dokumentů
4. Personální změny – rodilí mluvčí, inkluze
5. Výměnné pobyty, partnerské školy
6. Změna výše školného
7. Různé
8. Schválení zápisu ŠR
Ad. 1) Martin Vršecký uvítal přítomné a přečetl návrh programu setkání, program byl
schválen.
Ad. 2) Byl přečten a schválen zápis z předchozího setkání ze dne 12. 6. 2017.
Ad. 3) Školská rada projednala a schválila Školní řád pro školní rok 2017 – 2018.
Školská rada projednala a schválila Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017 – 2018.
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016 –
2017.

Ad. 4) Pan ředitel Hendrich seznámil členy školské rady s personálními změnami u učitelů
AJ – rodilých mluvčí.
Školská rada byla seznámena s počátkem inkluze na naší škole, konkrétně s působením
asistentky pedagoga.
Školská rada se seznámila s koncepcí výuky cizích jazyků na ZŠML pro školní rok 2017 –
2018 (navýšení počtu dělených hodin AJ).
Ad. 5) Pan ředitel Hendrich seznámil členy školské rady s novým kontaktem potenciální
partnerské školy v Chicagu a s plány na zapojení se do partnerského výměnného pobytu
Erasmus.
Ad. 6) Dotaz ohledně dalšího navyšování školného z důvodu růstu platů ve státním
sektoru. Vedení školy neuvažuje o navýšení školného v příštím roce 2018/19 za
předpokladu, že nároková dotace rozpočtu ČR skutečně bude naplněna vůči soukromým
školám.
Ad. 7)
V letních měsících byla přistavěna vrátnice (kamera ve vstupním vestibulu).
instalována nová provazová prolézačka.

Byla

Škola se nadále podílí na spolupráci s charitativním projektem „Voda pomáhá.“ (Diakonie
ČCE).
Škola se podílí na projektu „Znakovka do škol“ (divadelní veřejná vystoupení a výtvarná
prezentace žáků ZŠML).
S ohledem na 25 let výročí zahájení činnosti ZŠML, 120 let výročí budovy školy a 500 let
výročí počátku reformace, bude sváteční bohoslužba dne 15. 10. 2017 a dne 29. 10. 2017
bude filmová projekce filmu Luther v kapli sv. Pavla.
Tato výročí budou připomínána taktéž během školního roku 2017/18 (koncert a plánovaná
výstava v mázhauzu plzeňské radnice).
Zapsal: Martin Vršecký
Zápis schválen dne: 26. 9. 2017
Podpisy zúčastněných členů ŠR:
Rudolf Bayer
Michaela Čechová
Martin Hála
Petr Krákora
Martin Lukáš
Martin Vršecký

ZÁPIS
z jednání Školské rady Základní školy Martina Luthera, s.r.o.
ze dne 12. června 2017
Místo a čas konání: Základní škola Martina Luthera, dne 12. 6. 2017 od 15,00 hod.
Přítomni:

Ing. Petr Krákora - zástupce zřizovatele
Martin Vršecký B. A. - zástupce zřizovatele
Rudolf Bayer, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Mgr. Martin Hála - zástupce pedagogických pracovníků

Omluveni:

Martin Lukáš, PaedDr. Michaela Čechová

Program jednání:
9. Úvod
10. Audit
11. Rozvoj školy
12. Letní biblická škola
13. Personální změny – rodilí mluvčí
14. Změna výše školného, proč a co navíc
15. Žákovský parlament
16. Různé
17. Schválení zápisu na příštím setkání ŠR
Ad. 1) Martin Vršecký uvítal přítomné.
Ad. 2) Hospodářský výsledek účetního roku 2016 byl ověřen auditem, který je zapotřebí
k žádosti o státní dotaci na školní rok 2017-2018.
Ad. 3) Technický: přístavba vrátnice během léta + další údržba.
Ad. 4) VBS proběhne ve dnech 10. – 16. 7. 2017. Pořádají P. Krákora a M. Vršecký na
ŽO, škola projekt podporuje bezúplatným poskytnutím prostor.
Ad. 5) Výuka: bude více dělených hodin AJ (noví dva rodilí mluvčí od září 2017).
Ad. 6) Změna výše školného
Důvodem ke zvýšení školného je příprava na předpokládané navýšení mezd
pedagogických i nepedagogických pracovníků ve státním školství. Růst mezd učitelů
v soukromém sektoru je nezbytný k udržení kvalitního týmu pracovníků. Zvýšené školné
bude použito na opravy, údržbu a další zvelebování prostor školy. Na druhém stupni ke
zvýšení školného nedošlo. Tento krok může být vnímán jako „věrnostní sleva.“ Je
v zájmu školy udržet si naplněný druhý stupeň a nezvýšení školného je jeden

z podpůrných kroků. Jsou-li žáky školy dva sourozenci, staršímu z nich bude poskytnuta
zvláštní sleva, o kterou je nutno písemně požádat.
Ad 7) Žákovský parlament
Koordinátorka žákovského parlamentu, slečna Aneta Brejchová, zhodnotila jeho
dosavadní činnost. Žákovský parlament byl v tomto pololetí ve zkušebním režimu.
Odchodem žáků 9. ročníku uplyne tato zkušební doba. Koordinátorka a ostatní učitelé se
nedomnívají, že by žákovský parlament měl nějaký zvláštní přínos. Podněty, návrhy,
stížnosti a připomínky žáků jsou učitelům a vedení školy předávány od žáků přímo.
Žákovský parlament neplní funkci zprostředkovatele připomínek a názorů žáků a tímto se
jeví jako nadbytečný. S tímto názorem souhlasí i většina členů Školské rady. Ve školním
roce 2017/18 nebude žákovský parlament zakládán.

Ad. 8) Škola se nadále podílí na spolupráci s charitativním projektem „Voda pomáhá.“
(Diakonie ČCE), což je zároveň příležitost k prezentaci školy na veřejnosti (zpívání U
Branky).
.
Zápis ze setkání bude schválen na příštím jednání Školské rady v září 2017
Zapsal: Martin Vršecký
Zápis schválen dne: 26. 9. 2017
Podpisy zúčastněných členů ŠR:
Rudolf Bayer
Michaela Čechová
Martin Hála
Petr Krákora
Martin Lukáš
Martin Vršecký

