
Školská rada 

Zápis z 1. setkání 

Pozvaní členové: 

Mgr. Kamila Látalová, Mgr. Ondřej Solnička, Luna De Lopez, Mgr. Lukáš Nádvorník, David 
Řehoř MBA, MUDr. Markéta Nováková 

Hosté: 

paní ředitelka Mgr. Michaela Pažoutová 

Místo konání: ZŠ Mníšek pod Brdy 

Termín konání: 12. Prosince 2017 v 18:00 

Agenda: 

Čas Bod 
Odpovědná 
osoba 

18:00 Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele, prezenční listina. Solnička 

18:05 Školní jídelna a školní projekty Pažoutová 

18:15 Volba předsedy školské rady  Všichni 

18:30 Schválení jednacího řádu školské rady Všichni 

18:55 Prostor pro další podněty Všichni 

Přítomni podpisy:

Mgr. Ondřej Solnička 

Mgr. Kamila Látalová 

Mgr. Michaela Pažoutová 

Mgr. Lukáš Nádvorník 

MUDr. Markéta Nováková 

Luna De Lopez 

David Řehoř MBA 

  



Projekty školy: 

DZS (dům zahr. služeb)– Erasmus plus KA2 – Školní vzdělávání – ukončen v září 2017, nyní 

zpracováváme žádost o pokračování 

 MŠMT – Bezpečné klima na českých školách- podpora TU v třídnických hodinách 

 MŠMT- Primární prevence- realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 

2018 

Pro naši školu důležitý projekt z důvodu vyššího zatížení jak pedagogů, tak žáků- nedostatek 

prostor!!! 

EU- Výzva č. 02 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

 psycholog 

 spec.pedagog 

 asistent 

 mentorink pro 6 ped. pracovníků školy 

 podpora nových metod výuky- Matematika prof. Hejného, čtenářská gramotnost 

NIDV- Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) 

 koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy, 

 služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro 

školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.), 

 kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupcům, který proběhne ve skupině 

10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje, 

 kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání, 

 vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole, 

 podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště. 

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme 

užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například 

formou odborných stáží. 

Systematická práce na posunu školy 

1. setkání vedení školy se zástupcem firmy AISIS 

2. plánování priorit, cílů, kterých chceme dosáhnout v posunu školy 

3. zaměření práce na 2. stupeň ZŠ (chceme motivovat žáky k učení, přesunout odpovědnost za 

své vzdělání více na žáky) 

4. práce s učiteli na fungujících metodách 

5. návštěva partnerské ZŠ Chrudim, kde toto funguje (dlouhodobý proces) v dubnu 2018 

6. komunikace se společností  EDUin nad inovativními způsoby výuky 

7. podpora vyučujích 2. stupně odborníkem- mentorem z firmy JOB- spolek pro inovace ve 

vzdělávání (od začátku roku 2018) 

8. práce externího kouče s TU 6. tříd (Václav Šneberger- President at Czech Association of 

Mentoring in Education) 

Školní jídelna 

- nepodařilo se nám zajistit kvalifikované, zkušené lidi do vedoucích pozic, budeme to řešit 

pomocí stávajících zaměstnanců – p. Inderka se nabídl, že pomůže s rozjezdem jídelny  

- p. Lenka Tallerová - prozatím má minimum zkušeností, ale bude jistě časem kvalitní posilou 

(momentálně získává zkušenosti) 

- p. Škarda bude ŠJ rovněž ze začátku pomáhat – objednávání zboží… 

https://www.zsmnisek.cz/text-zapojili-jsme-se-do-projektu-podpora-spolecneho-vzdelavani-v-pedagogicke-praxi-reg-cislo-cz-02-3-61-0-0-0-0-16-020-0004015-125957/
https://www.zsmnisek.cz/text-zapojili-jsme-se-do-projektu-podpora-spolecneho-vzdelavani-v-pedagogicke-praxi-reg-cislo-cz-02-3-61-0-0-0-0-16-020-0004015-125957/


- přijetí dalších zaměstnanců 

- Začlenění jídelny do organizační struktury školy nepochybně po určitém testovacím provozu 

vyvolá potřebu jednak optimalizace řídících postupů, a za druhé i změněného 

nastavení  subordinace jak mezi školou a jídelnou, tak v jídelně samotné. 

Volba předsedy školské rady 

- Předsedou školské rady byl zvolen jediný kandidát Mgr. Ondřej Solnička 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1 

Schválení jednacího řádu školské rady a vnitřního řádu školy 

- Jednací a vnitřní řád byl jednomyslně schválen 

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 


