
Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722   

ze dne 5. 3. 2020 

 

Přítomní členové ŠR: P. Náprstková, R. Hůlová, J. Pošta, D. Škrobánek, J. Prchal 

Host: M. Král, ředitel školy 

Nepřítomni: 1   Omluveni: J. Štychová    Neomluveni: 0 

 

Zasedání školské rady začalo v 16:00 hod. 

Program zasedání: 

1. Uvítání nových členů 

2. Seznámení nových členů s chodem ŠR 

3. Různé 

V 16:00 zahájil předseda školské rady J. Prchal schůzku. Uvítal nové členy – J. Poštu (zástupce 
zřizovatele), J. Štychovou a D. Škrobánka (zástupce rodičů).  

Pan Škrobánek vznesl dotaz, proč nebyla zaslána agenda předem, na což bylo odpovězeno panem 
Prchalem, že agenda se předem vždy zasílá, pouze dnes zaslána nebyla vzhledem k mimořádnosti 
tohoto zasedání ŠR z důvodu uvítání nových členů po doplňujících volbách. Příště bude vždy zaslána 

min 5 dní před zasedáním ŠR. 

Pan Škrobánek vznesl dotaz, proč nefungovaly webové stránky školy. Pan Pošta reagoval, že škola má 
nové stránky s novou adresou a podal informace o postupu při přihlašování, které byly zaslány i 

rodičům žáků prostřednictvím Jiných sdělení. Dále se pan Škrobánek dotazoval na to, jakým 

způsobem budou přeneseny informace ze setkávání třídních důvěrníků na zasedání ŠR a co z těchto 
setkávání bude projednáváno na zasedání ŠR. Bylo dohodnuto, že pokud třídní důvěrníci vznesou 
podnět na ŠR bude na dalším zasedání projednán. Dále se pan Škrobánek dotazoval na dodržování 
hygieny na WC, jelikož dle informací od rodičů na záchodech chybí toaletní papíry a utěrky na utírání 
rukou. Byl ujištěn ředitelem školy, že tyto potřeby jsou průběžně doplňovány a zvažují se nové 

tryskové, elektrické přístroje na sušení rukou, jelikož toaletní potřeby jsou ničeny žáky a doslova 
„házeny“ např. do toaletních mís, dámskými hygienickými potřebami „pomazány“ stěny na toaletách, 

toaletní papíry a utěrky namočeny a přilepovány na stěny a stropy atd. Dále pan Škrobánek zjišťoval, 
jak vypadá na škole situace ohledně kopírování a papírů do tiskáren, jelikož dle informací od třídních 
důvěrníků je jich nedostatek. Tato informace se nezakládá na pravdě a ředitel školy vysvětlil jak škola 
má vyřešenu situaci s kopírováním a ujistil, že papírů a náplní do tiskáren mají učitelé dost 
v multifunkčních tiskárnách ve sborovnách a že s pořizováním kopií není žádný problém, na což 
dohlíží firma Hart. 
 

P. Náprstková po konzultaci s OÚ přednesla návrh na změnu předsedy školské rady. Vzhledem 
k omluvené neúčasti jednoho člena bylo hlasování odloženo na příští zasedání.  



J. Pošta přednesl návrh na předělání školního řádu, nelíbí se mu mnoho dodatků a některé jsou dle 
jeho názoru nelogické např. navštěvování žáků. D. Škrobánek oponuje a neshledává nic závadného na 
navštěvování žáků mezi s sebou. S tímto ostatní členové školské rady souhlasí a přepracování 

školského řádu nepodpořili. 

Bylo dohodnuto, že termín příštího zasedání ŠR bude vždy odsouhlasen předem na zasedání ŠR.  

Další zasedání ŠR mělo proběhnout 16. 4. 2020 v 16:00, z důvodu pracovního vytížení pana D. 
Škrobánka bude zasedání přesunuto na 23. 4. 2020 v 16:00. 

 

Zapsal: J. Prchal, předseda ŠR 

 


