
Zápis z jednání školské rady
31. 8. 2022

Přítomni:
členky a členové ŠR: M. Davis, P. Duchoňová, J. Elčknerová, Z. Kasiková, J. Porsch, R. Sáblík
host - ředitelka školy: M. Pažoutová

Program:
Určení zapisovatele
Zora Kasiková
Schváleno 5 hlasy pro

1. Schválení programu
Schváleno 5 hlasy pro

2. Schválení výroční zprávy
M. Pažoutová:
Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok. Zmínila náročnost suplování, čerpání fin. prostředků na
doučování aj. Nově je ve VZ uvedeno také vzdělávání nepedagogických pracovníků. Probíhaly akce typu
Snídaně pro Ukrajinu, další “Snídaně”, Velikonoční akademie s pozitivními ohlasy.
Při organizaci škol v přírodě spolupracuje škola s organizací Etela na podpoře sociálně slabších rodin a s
dalšími organizacemi.

J. Elčknerová
Dotaz ohledně toho, zda žáci potřebují psychickou podporu po covidovém období.

J. Porsch
Potřeba je, sehnat terapeuta je velmi složité. Vzděláváme děti v hodinách, jak pracovat se stresem apod.

M. Pažoutová
Od září bude školní psycholožka 1 den v týdnu. Měli jsme rozjednány další, ale nepodařilo se.
O. p. s. Magdaléna kontaktoval preventista, ale neměli k dispozici volného terapeuta.

M. Davis
Dotaz na kurz koučingu a na dopad covidového období na pedagogy.

J. Porsch
Jsem zde na škole mentor a začínám mít už naplněnou kapacitu. Ano, lidé mají potíže, funguje to v rámci
možností.

M. Davis
2 psychložky nabídly pomoc městu.
Paní starostka pozitivně zhodnotila zpracování zprávy. Uvedla svou připomínku k účasti na olympiádách
(uvádění počtu žáků) a připomínku k závěrečnému slovu ředitelky a jednání k tématu kapacity.

M. Pažoutová
Neměla jsem informaci o tom, že se řeší prostory pro školu na Řitce ještě než bude svazková škola.

M. Davis
Brali jsme informaci, že škola přijme jen děti z Mníšku, nikoliv z okolních obcí. Okolní obce nebyly schopny
naplnit třídu, proto z náhradních prostor sešlo.

M. Davis
Pokud by se pro další rok 23/24 shromáždili starostové žáky pro 1 třídu, řešili by to.



M. Pažoutová
Měli bychom následující školní rok řešit už nyní, víme, že sem lidé přehlašují děti k pobytu. Nevíme, zda je
budeme moci přijmout. Odcházet budou 4 třídy. Navíc cca 15-20 dětí se přistěhuje a nastoupí do ostatních
tříd.

M. Davis
Pokud by naše škola nebyla schopná přijmout děti do 1. tříd, bylo by namístě požádat o spolupráci iniciativu
okolních obcí.
Už jsme diskutovali to, že 5 let bude kritických, financí nebude moc. Musíme udělat to, co je MŠMT ochotno
podpořit. Volné kapacity v Mníšku nejsou.
Příslib z Dobříše, přechodně by byli ochotni vypomoci. Případně i z Letů, bylo by možné uvažovat i o dopravě.

M. Pažoutová
Mám informaci, že už ale děti odmítají.

M. Davis
Návrh:
Školská rada doporučuje zřizovateli jednat s okolními obcemi ohledně kapacit pro školní rok 2023/2024 včetně
kapacit pro děti z Mníšku pod Brdy.
Schváleno všemi hlasy pro

Návrh:
Školská rada schvaluje výroční zprávu (s vymazaním textu “bez připomínek”)
Schváleno všemi hlasy pro

3. Představení a schválení ŠVP - nová informatika

Z. Kasiková
Představení nového ŠVP pro předmět informatika.

R. Sáblík
Dotaz ohledně připravenosti pedagogů i v jiných předmětech

Z. Kasiková
Učitelé pracovali na zavádění rozvoje digitálních kompetenci, navíc probíhají průběžně školení a semináře.
Účast metodika ve výuce.

Školská rada schvalu úpravy ŠVP pro předmět Informatika.
Schváleno všemi hlasy pro.

4. Schválení změny školního řádu:
V bodě 7. (Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; 7.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků) se doplňuje:

„Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které
je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.“

Školská rada schvaluje doplnění školního řádu v uvedeném znění.
Schváleno všemi hlasy pro

Zora Kasiková Magdaléna Davis
předsedkyně ŠR členka ŠR


