ZÁPIS
z jednání Školské rady Základní školy Martina Luthera, s.r.o.
ze dne 30. ledna 2018
Místo a čas konání: Základní škola Martina Luthera, dne 30. 1. 2018 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

Omluveni:

PaedDr. Michaela Čechová - zástupce pedagogických pracovníků
Rudolf Bayer - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Program jednání:
1. Úvod – schválení programu setkání.
2. Přečtení zápisu předchozího jednání (září 2017)
3. Výměnné pobyty, partnerské školy (projekt Erasmus), lyž. pobyt 2018
4. Mimoškolní aktivity v budově školy (kurzy AJ, VBS 2018)
5. Personální změny, inkluze
6. Růst platů ve státním sektoru a růst mezd na ZŠML
7. Záměr zvýšení poplatků za školní družinu na školní rok 2018/2019
8. Různé
9. Schválení zápisu ŠR

Ad. 1) Martin Vršecký uvítal přítomné a přečetl návrh programu setkání, program byl
schválen.
Ad. 2) Byl přečten zápis z předchozího setkání ze dne 26. 9. 2017.

Ad. 3) Projekt Erasmus započal organizační schůzkou participujících učitelů v Neapoli.
ZŠML bude hostit žáky z turecké školy v březnu 2018. Z prostředků EU se pořídily
přenosné informační panely, které jsou umístěny v chodbách.
Škola v Chicagu přestala komunikovat. Plánovaný výměnný pobyt pro 2. pololetí
roku 2017/18 byl zrušen. Pracovníci ZŠML a mise intenzivně hledali další partnerské
školy vhodné pro návštěvu/výměnný pobyt. Výsledky se dostavily, komunikace s novými
potencionálními partnery probíhá. V horizontu týdnů budou rodiče informováni o dalším
vývoji jednání a nových možnostech.
Ad.4) Martin Vršecký informoval členy Školské rady ZŠML o využití prostor budovy školy
pro mimoškolní aktivity, které jsou otevřené jak našim žákům, tak žákům z veřejnosti
(English Focus – sobotní, jednou měsíční a letní VBS v termínu 9. – 15. 7. 2017).
Ad. 5) Martin Vršecký seznámil členy školské rady s personálními změnami u učitelů
(asistentky pedagoga)
Školská rada byla informována o pokračující inkluzí na naší škole, konkrétně s působením
asistentky pedagoga a jiných podpůrných opatření.
Ad. 6) Z důvodu růstu platů ve státním sektoru, došlo také k navýšení mezd
pedagogických pracovníků ZŠML.
Ad. 7) Martin Vršecký oznámil záměr zvýšení poplatků za školní družinu na školní rok
2018/2019. Školská rada ZŠML vzala na vědomí.
Ad. 8) Různé:
Připomenutí 25 let výročí zahájení činnosti ZŠML, 120 let výročí budovy školy a 500 let
výročí počátku reformace zůstává aktuální i v roce 2018. Vybraní pracovníci ZŠML
pokračují v přípravě koncertu a plánované výstavě v mázhauzu plzeňské radnice).
Zapsal: Martin Vršecký
Zápis schválen dne: 30. 1. 2018
Podpisy zúčastněných členů ŠR:
Martin Hála
Petr Krákora
Martin Lukáš
Martin Vršecký

