Školská rada
Zápis 3. 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: 29. ledna 2019 v 17:30
Návrh agendy:
Čas
17:30

Odpovědná
osoba
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele, prezenční listina. Solnička
Bod

17:35

Zpráva z inspekční činnosti
 Školní řád, úprava ŠVP, vnitřní řád ŠD.

Pažoutová

18:00

Vybavení pavilonu

Pažoutová

18:15

Prostor pro další podněty

Všichni

Přítomni podpisy:
Mgr. Ondřej Solnička

MUDr. Markéta Nováková

Mgr. Kamila Látalová

Luna De Lopez

Mgr. Michaela Pažoutová

David Řehoř MBA

Mgr. Lukáš Nádvorník

ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY:
1. Přivítání příchozích členů, volba zapisovatele a ověřovatele.
2. Rada projednala znění školního řádu, ve kterém byla upravena část č. 17.2 Výchovná
opatření. Na doporučení ČŠŠI byla doplněna věta týkající se vyloučení žáka, který se
dopustí závažných porušení povinností – „platí pouze v případě, že žák splnil
povinnou školní docházku.“
3. Dále byla projednána úprava Vnitřního řádu ŠD a doplněny podmínky zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví pro žáky přihlášené k zájmovému vzdělávání a jejich
ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevem diskriminace, nepřátelství
nebo násilí. Úprava Vnitřního řádu školní družiny byla jednomyslně schválena ŠR.
4. Paní ředitelka informovala členy ŠR o výsledcích kontrolní činnosti ze strany České
školní inspekce, která školu hodnotila pozitivně s drobnými připomínkami týkající se
zejména kvalifikovanosti pedagogů a současné situaci a nedostatku kvalifikovaných
pedagogů obecně. Škola se bude daným doporučením ze strany inspekce řídit.
Písemná zpráva zatím nebyla poslána, bude ale doručena členům ŠR.
5.

Projekt IROP na vybavení pavilonu nebyl schválen, škola bude hledat jiné cesty na
zdroj financování. Školská rada doporučuje, aby škola žádala prostředky na vybavení
pavilonu u zřizovatele a to v plné výši, jak bylo původně zamýšleno. Škola vypracuje
soupis položek na vybavení tříd.

6. Další schůzka je plánovaná předběžně na 18. 6. 2019 v 17:30.

