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Zápis č. 27 
z jednání Školské rady při Základní škole Čerčany, ul. Sokolská 180 

ze dne 3. 4. 2013 
 

Přítomni:  Mgr. Blanka Tomková, Ing. Dana Tomášková, Pavel Šetek, Kamila Kepková, 

Bc. Petra Kaprálková, Josef Prchal 

Omluveni:  - 

Neomluveni:  - 

Přizván/a k jednání: ředitelka ZŠ Mgr. Dana Čambulová 
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1 Úvod 

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

 Žádost o otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2013/2014 

 Představení rozpočtu školy pro kalendářní rok 2013 

 Dotační titul „Rekonstrukce areálu školní družiny“ 

 Obědy a svačiny na ZŠ 

 SRPDŠ a výběr příspěvků 

Na podnět ředitelky ZŠ byl v průběhu jednání zařazen bod:  

 Schválení školního řádu 

2 Žádost o otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2013/2014 

Školská rada projednala žádost rodičů o otevření 3 prvních tříd ve školním roce 2013/2014. 

Zástupci zřizovatele prověřili možnost stavebních úprav pavilonu 1. stupně – zmenšení plochy 

učeben a zvýšení jejich počtu. Stavební řešení bohužel tuto úpravu nedovoluje. V současné době 

je pro výuku využito 16 učeben z 18ti pro 9 ročníků. Menší počet narozených dětí v minulých 

letech umožnil slučování tříd na druhém stupni. V současnosti dle sledovaného počtu narozených 

dětí bude možnost sloučení tříd minimální. Pokud bychom otevřeli 3 třídy v jednom ročníku, 

dostali bychom se v budoucnu do situace, kdy bychom mohli otevřít pouze 1 třídu pro nedostatek 

učeben. Každý rok je počet dětí, které opravdu zahájí školní docházku nižší cca o 10 % oproti 

počtu dětí přijatých, některé mají školní docházku odloženu, některé jsou přijaty do více škol 

a některé se odstěhují, přistěhují apod. Situace tedy není konstantní, v současné době očekáváme 

přibližně 60 – 61 dětí, které by měly do 1. tříd nastoupit. Vzhledem k silnému ročníku 6tiletých 

dětí je obdobná situace i v okolních školách, pedagogové jsou schopni ji zvládnout volbou 

vhodného přístupu a vyučovacích metod. Pro umožnění kontaktu rodičů s učitelkami budoucích 

prvňáčků a zodpovězení jejich otázek bude svolána schůzka rodičů na 17. 4. 2013.  
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3 Představení rozpočtu školy pro kalendářní rok 2013  

Členové školské rady se seznámili s rozpočtem ZŠ pro kalendářní rok 2013. Rozpočet je 

přílohou tohoto zápisu z jednání školské rady.  

4 Dotační titul „Rekonstrukce areálu školní družiny“ 

Ing. Dana Tomášková seznámila členy školské rady s průběhem podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci areálu školní družiny. 

Obci Čerčany se podařilo uspět s žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.1.2 

Realizace místní rozvojové strategie s projektem: „Pojďme se všichni sejít na našem hřišti.“ 

Celkové náklady projektu jsou 2 192 557,- Kč, dotace činí 1 617 866,- Kč. 

Jedná se o rekonstrukci prostoru zahrady školní družiny. Smyslem projektu je vznik 

multifunkční relaxační zóny jak pro děti a mládež, tak i pro jejich rodiče a prarodiče, která v obci 

Čerčany není. Cílem tohoto prostoru bude nabídnout obyvatelům obce takový prostor, kde by 

docházelo k multigeneračnímu propojení. Což je nesmírně důležité proto, aby si děti a mládež 

vytvořily kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí a naučily se aktivně a správně využívat svůj 

volný čas. 

Obhajoby před porotou, která rozhoduje o výběru projektů, se zúčastnili žáci ZŠ spolu s paní 

učitelkou Bc. Petrou Kaprálkovou a ředitelkou ZŠ Mgr. Danou Čambulovou. Děti spolu nacvičily 

scénku a písničku ve stylu Macha a Šebestové. Scénka byla velice povedená a k tématu a měla 

u poroty velký ohlas. 

5 Obědy a svačiny v ZŠ 

Svačiny budou ponechány v současném režimu odhlašování a placení v družině. Rodiče mohou 

k e-mailu při odhlášení obědů přidat e-mail družiny, čímž odhlásí i odpolední svačiny. 

Členové školské rady probrali školní stravování a podmínky zavedení výběru ze dvou obědů ve 

školní jídelně. V současnosti je nutné připravit technické zázemí a zavedení přípravy dvou obědů 

by mělo být možné od příštího školního roku. Školská rada dále doporučuje: dezerty připravovat 

ve formě, aby je děti jedly v jídelně - nedávat dezerty v kelímku, ovoce jako banán, kiwi, 

pomeranč apod. podávat pouze v množství, které jsou schopné sníst k obědu, případně oloupat – 

aby se co nejvíce omezilo odnášení jídla z jídelny a jeho zanechávání v prostoru školy a obce. 

Další dodané podněty projedná školská rada na některém z příštích jednání. 

6 SRPDŠ a výběr příspěvků 

Školská rada projednala způsob vybírání příspěvků SRPDŠ a doporučuje jeho změnu tak, aby 

rodiče mohli platit příspěvky bezhotovostní formou, peníze v hotovosti nebyly vybírány 

a uchovávány pedagogy, kteří za ně nemohou převzít odpovědnost a bylo možné předat rodiči, či 

dítěti potvrzení o platbě, případně doklad pro odpis z daní. 

7 Schválení školního řádu 

Školská rada schválila nový školní řád ZŠ Čerčany v navrženém znění. Blanka Tomková 

navrhla v budoucnu jednat ve školské radě jeho podobě a případných změnách, s ohledem na 

bližší specifikaci konkrétních pravidel chování jako prevence rizikového chování žáků (soc. pat. 

jevů) – zejména šikany, projednání forem hodnocení na ZŠ (volba slovního hodnocení / 

klasifikace zejm. v prvních dvou ročnících, průběžné slovní formativní hodnocení jako informace 

žákovi i rodičům ve všech ročnících) ve školské radě a jeho zakotvení do ŠŘ, konkrétních 

pravidel autoevaluace žáků, pravidel jednotné evaluace jejich klíčových kompetencí 
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a zpřístupnění výsledků rodičům a žákovi, zavedení a podobu portfolia žáků, zavedení tvorby 

indikovaných výchovných a vzdělávacích plánů žáka ve spolupráci s rodiči v případech zhoršení 

prospěchu či chování žáka a v případech žáků mimořádně nadaných, případně formě 

informovaného souhlasu rodičů a žáků s pravidly ŠŘ apod. 

8 Závěr 

Školská rada se sejde k dalšímu jednání v červnu 2013. 

 

 

 

Dne:  3. 4. 2013 

 

Zapsala: Mgr. Blanka Tomková 

 

 

Dne:  30. 4. 2013 

 

Upravila zápis: Mgr. Blanka Tomková 

 


