
Jednání školské rady ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy

9. 1. 2023

Přítomní členové a členky školské rady

za zřizovatele:

Daniela Páterová

Markéta Nováková

za rodiče:

Pavla Duchoňová

Jiřina Elčknerová

za školu:

Zora Kasiková

Josef Porsch

Zapisovatel:

Zora Kasiková

Návrh programu:

1) Projednání a schválení dodatku ŠVP k bilingvní třídě (podklad viz příloha).

2) Projednání a schválení doplnění školního řádu ohledně omezení konzumace energetických nápojů ve škole

(tzv. energy drinky jsou zařazeny mezi návykové nápoje a pití energy drinků ve škole je hodnoceno jako

porušení školního řádu).

3) Stručné informování o další práci na úpravách ŠVP

4) Ostatní

1) Přítomní byli seznámeni s obsahem dodatku k ŠVP (viz příloha). Paní ředitelka M. Pažoutová

seznámila přítomné také s procesem přípravy (vedení školy se mj. seznámilo s fungováním podobné

třídy ve škole v Roztokách). 31.1. se uskuteční představení programu pro rodiče a informování o

podmínkách. Jedná se o mimoškolní aktivitu, která ale zasahuje i do školních aktivit, proto je zapotřebí

dodatek k ŠVP. Škola musí požádat MŠMT o výuku zároveň v Aj ve výchovách.

D. Páterová informovala, že se změnou souhlasil zřizovatel a o dalších podrobnostech.

Proběhla krátká diskuse.

Školská rada projednala dodatek k ŠVP a souhlasí s ním.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0



2) Přítomní byli seznámeni s navrženou změnou a doplněním školního řádu. Ve školním řádu se mění

a doplňuje třetí odstavec v článku 7.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy (viz příloha).

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Paní ředitelka M. Pažoutová seznámila přítomné s aktuálně probíhající prací pedagogů na úpravách

ŠVP.

4) Ostatní

Předsedkyně ŠR Člen/ka ŠR

Zora Kasiková Jiřina Elčknerová



Příloha 1







Příloha 2

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, distribuce, konzumace a dalšího užívání

- návykových látek, zejména pak výrobků obsahujících nikotin (nikotinové sáčky apod.),

- stimulačních látek, zejména energetických nápojů

v celém areálu školy.

Dále pak platí přísný zákaz propagace rasismu, vulgarit a návykových látek (trička, přívěsky apod.). Porušení

tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu

příslušným zákonem, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení

tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků,

u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěných skutečnostech a zároveň je seznámí s možností

odborné pomoci.


