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Zápis č. 26 
z jednání Školské rady při Základní škole Čerčany, ul. Sokolská 180 

ze dne 25. 09. 2012 
 

Přítomni:  Bc. Petra Kaprálková, Josef Prchal, Mgr. Blanka Tomková, Ing. Dana 

Tomášková, Pavel Šetek, Kamila Kepková 

Omluveni:  - 

Neomluveni:  - 

Přizván/a k jednání: Mgr. Dana Čambulová, Gabriela Volkánová 
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1 Úvod 

Školská rada se sešla v plánovaném termínu. Na program jednání byly zařazeny tyto body:  

 Koncepce rozvoje ZŠ - Mgr. D. Čambulová 

 Představení rozpočtu školy a peronálního zabezpečení jejího chodu - Mgr. D. 

Čambulová 

 Stav získaných dotačních titulů - Mgr. D. Čambulová, Ing. D. Tomášková 

 Stanovy a činnost SRPDŠ - G. Volkánová 

 Možnosti spolupráce subjektů: ZŠ - SRPDŠ - Školská rada ZŠ - Obec Čerčany 

 Dohoda o způsobu schválení výroční zprávy ZŠ 

 Školní řád 

 Diskuse 

2 Koncepce rozvoje ZŠ 

Mgr. Dana Čambulová představila členům školské rady koncepci rozvoje ZŠ Čerčany. 

Koncepce je zaměřena především na zvýšení míry zajištění výuky aprobovanými pedagogy, 

DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) a samostudium pedagogů, primární prevenci 

rizikového chování dětí a mládeže, využití interaktivních tabulí a programů při výuce, úpravy 

školního prostředí po estetické a provozní stránce a obnovu knižního fondu školní knihovny pro 

žáky i pedagogy. 

3 Představení rozpočtu školy a personálního zabezpečení jejího chodu  

Mgr. Dana Čambulová představila členům školské rady rozpočet ZŠ pro rok 2012, 

zaměstnance ZŠ a jejich pracovní zařazení. 

4 Stav získaných dotačních titulů 

Mgr. Dana Čambulová seznámila členy školské rady s dotačními tituly na ZŠ, termíny jejich 

předpokládaného ukončení a stavem naplněnosti podmínek dotace. 
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Ing. Dana Tomášková seznámila členy školské rady se záměrem znovu žádat o dotaci na 

rekonstrukci venkovního prostoru školní družiny. 

5 Stanovy a činnost SRPDŠ 

Gabriela Volkánová představila členům školské rady stanovy a činnost SRPDŠ.  

6 Možnosti spolupráce subjektů: ZŠ - SRPDŠ - Školská rada ZŠ - Obec Čerčany 

Tento bod byl z programu jednání stažen, bude projednán na některém z příštích jednání ŠR 

tehdy, až budou zřetelněji stanovené kompetence a možnosti jednotlivých subjektů. 

7 Dohoda o způsobu schválení výroční zprávy ZŠ 

Členové školské rady se dohodli na následujícím způsobu schválení Výroční zprávy ZŠ 

Čerčany: Mgr. Dana Čambulová zašle jednotlivým členům ŠR výroční zprávu elektronickou 

poštou. Poté, co se s ní členové seznámí, stvrdí svůj případný souhlas individuálně, písemně do 

protokolu připraveného v ředitelně ZŠ. 

8 Školní řád 

Tento bod byl stažen z jednání rady a bude zařazen na příští jednání ŠR. 

9 Závěr 

Školská rada se sejde k dalšímu jednání v listopadu, nebo prosinci 2012. 

 

 

 

 

 

Dne:  25. 09. 2012 

 

Zapsala: Mgr. Blanka Tomková 


