Zápis z jednání Školské rady ze dne 20. 6. 2017
Přítomní: Mgr. Jana Brožková
Mgr. Jiřina Bažanová
Mgr. Michaela Kaděrová
Ing. Leonard Mynář
Mgr. Blanka Čemerková
Ing. Lenka Sztwiertniová

Mgr. Robert Lindert : jako host
Program:
1. úvod
2. úprava školního řádu
3. Diskuse
4. závěr
Ad 1) Přítomní byli seznámeni s programem jednání.
Ad 2) 1. Úprava kapitoly D části I. odst. 29 – vypuštění slovíčka pouze
Znění staré verze šk. řádu:
„29. Na třetí patro, kde jsou umístěny pouze odborné učebny, je ti vstup povolen v doprovodu
vyučujícího nebo po domluvě s učitelem přijď k učebně těsně před začátkem vyučovací
hodiny. „
Znění nové verze:
„29. Na třetí patro, kde jsou umístěny odborné učebny, je ti vstup povolen v doprovodu
vyučujícího nebo po domluvě s učitelem přijď k učebně těsně před začátkem vyučovací
hodiny. „
Hlasování: a) kdo byl pro změnu: 6
b) kdo byl proti změně: 0
c) kdo se zdržel hlasování: 0
2. Úprava kapitoly D části II. odst. 1.
Znění staré verze:
„1. Přicházej do školy včas, nejpozději 5 min před zahájením vyučování, protože tvá neúčast
v hodinách významným způsobem narušuje vyučovací proces. Proto by rodiče měli posoudit
závažnost tvé nepřítomnosti. Jsi povinen si doplnit zameškané učivo bez ohledu na důvod své
nepřítomnosti.“
Znění nové verze:
„1. Přicházej do školy včas, nejpozději 5 min před zahájením vyučování buď ve své třídě. Jsi
povinen si doplnit zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti.“

Hlasování: a) kdo byl pro změnu: 6
b) kdo byl proti změně: 0
c) kdo se zdržel hlasování: 0
3. Úprava kapitoly D části IV. Odst. 3 - dodání textu elektronické cigarety
Znění staré verze:
„ 3. Nošení, držení, distribuce, zneužívání návykových látek, návštěva školy pod vlivem
návykových látek a kouření v areálu školy, ve všech prostorách školy i během mimoškolních
akcí je ti přísně zakázáno.
Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu v
těchto bodech:
a/ nošení a držení návykových látek
b/ distribuce návykových látek
c/ návštěva školy nebo mimoškolní akce pod vlivem návykových látek
d/ zneužívání návykových látek
Za návykové látky jsou považovány psychotropní látky, alkohol a cigarety.“
Znění nové verze:
„ 3. Nošení, držení, distribuce, zneužívání návykových látek, návštěva školy pod vlivem
návykových látek a kouření v areálu školy, ve všech prostorách školy i během mimoškolních
akcí je ti přísně zakázáno.
Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu v
těchto bodech:
a/ nošení a držení návykových látek
b/ distribuce návykových látek
c/ návštěva školy nebo mimoškolní akce pod vlivem návykových látek
d/ zneužívání návykových látek
Za návykové látky jsou považovány psychotropní látky, alkohol, cigarety a elektronické
cigarety.“
Hlasování: a) kdo byl pro změnu: 6
b) kdo byl proti změně: 0
c) kdo se zdržel hlasování: 0

4. Úprava kapitoly D části IV. odst. 4
Znění staré verze:
„4. Je zakázáno tělesné ubližování žákům, jejich ponižování a vše, co by ohrožovalo jejich
zdraví, vulgární vyjadřování, urážení a zesměšňování.
Za zcela nepřípustné je považováno šikanování spolužáků, učitelů a všech zaměstnanců školy.
Pokud tohoto zákazu nebudeš dbát, budeš potrestán ředitelskou důtkou, případně sníženou
známkou z chování za:
- prokazatelné kouření a požití alkoholu v prostorách školy a i během mimoškolních akcí
(např. na výletě, exkurzi,….)
- prokazatelné zneužití návykových látek
- prokazatelné šikanování spolužáků, učitelů a všech zaměstnanců školy, a to včetně
kyberšikany pomocí ICT technologií.
(postup, co máš dělat v krizových situacích, viz. příloha )“
Znění nové verze:
„4. Je zakázáno tělesné ubližování žákům, jejich ponižování a vše, co by ohrožovalo jejich
zdraví, dále je zakázáno vulgární vyjadřování, urážení a zesměšňování.
Je zakázáno šikanování spolužáků, učitelů a ostatních zaměstnanců školy, a to včetně
kyberšikany pomocí ICT technologií.
(postup, co máš dělat v krizových situacích - viz. příloha č. 1)“
Hlasování: a) kdo byl pro změnu: 6
b) kdo byl proti změně: 0
c) kdo se zdržel hlasování: 0
5. Úprava kapitoly D části IV. odst. 6 – zrušení celého odstavce a posunutí číslování u
dalších odstavců z důvodu duplicity s odst. 3
Znění zrušeného odstavce ve staré verzi:
„6. Ve všech prostorách a areálu školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní
látky a pod jejich vlivem vstupovat do areálu nebo prostor školy. Porušení tohoto zákazu se
považuje za zvlášť hrubé porušení školního řádu.“
Hlasování: a) kdo byl pro změnu: 6
b) kdo byl proti změně: 0
c) kdo se zdržel hlasování: 0

6. Úprava kapitoly D části V. odst. 5 – zrušení celého odstavce a posunutí číslování u dalších
odstavců z důvodu duplicity s odst. 4
Znění zrušeného odstavce ve staré verzi:
„5. Zapomenuté pomůcky, domácí úkoly, žák. knížky, cvičební nebo ochranné oděvy
omlouvej zásadně na začátku hodiny. „
Hlasování: a) kdo byl pro změnu: 6
b) kdo byl proti změně: 0
c) kdo se zdržel hlasování: 0
7. Úprava kapitoly D části V. odst. 25 - dodání textu bezpečným zámkem
Znění ve staré verzi:
„25. Pokud přijíždíš do školy na kole, umísti jej do stojanu na vyhrazené místo a kolo
uzamkni.“
Znění v nové verzi:
„24. Pokud přijíždíš do školy na kole, umísti jej do stojanu na vyhrazené místo a kolo
uzamkni bezpečným zámkem.“
Hlasování: a) kdo byl pro změnu: 6
b) kdo byl proti změně: 0
c) kdo se zdržel hlasování: 0
8. Úprava kapitoly D části V. odst. 26
Znění ve staré verzi:
„26. Během vyučování ti není dovoleno používat ICT technologie a zařízení ani jakkoli s nimi
manipulovat (pořízení foto, videa, hlasové nahrávání a vysílání, atd.).“
Znění v nové verzi:
„25. Během pobytu ve škole, ve vyučování, o přestávkách i volných hodinách ti není
dovoleno používat ICT technologie a zařízení k pořizování fotografií, videa, hlasového
nahrávání a jejich šíření a zveřejňování.
Hlasování: a) kdo byl pro změnu: 6
b) kdo byl proti změně: 0
c) kdo se zdržel hlasování: 0
Ad 3) V diskusi zodpověděl dotazy ohledně rekonstrukce elektřiny ředitel školy Mgr. Robert
Lindert. Rekonstrukce proběhne během letních prázdnin. Na dotazy o letním příměstském
táboře odpověděla Mgr. Jana Brožková, že program proběhne s drobnými obměnami stejně
jako v předchozím roce. Dále bylo sděleno školské radě, že SRPŠ značnou finanční částkou

přispělo na volnočasové aktivity žáků např. koupením nových ping pongových stolů, stolních
hokejů a v neposlední řadě elektronických stavebnic Boffin.
Ad 4) Jednání bylo ukončeno se souhlasem všech přítomných

20. 6. 2017

Zapsala: J. Bažanová, J. Brožková

