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Zápis č. 29 
z jednání Školské rady při Základní škole Čerčany, ul. Sokolská 180 

ze dne 27. 3. 2014 
 

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

Prchal, Bc. Václava Zatloukalová 

Omluveni:  Pavel Šetek 

Neomluveni:  - 

Přizván/a k jednání: Mgr. Dana Čambulová 
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1 Úvod 
Členové školské rady mezi sebou přivítali paní Bc. Václavu Zatloukalovou, která byla zvolena 

do školské rady rodiči v doplňovacích volbách. Na program jednání byly zařazeny tyto body:  

 Hřiště u družiny - informace o průběhu dotace 

 Informace z obce 

 Rozpočet školy na rok 2014 

 Docházka do družiny, platba za pravidelnou a nepravidelnou docházku  

 Využití prostor ZŠ pro zájmové kroužky, které nejsou pořádané školou 

 Parkování u přechodu před školou 

 Výuka cizích jazyků - možnost dělení skupin dle dosažených jazykových dovedností 

 Možnost otevření školy před 7:30 hod. 

 Možnost čekání na rodiče v prostorách školy pod dohledem 

 Reklama a prodej ve škole 

 Projekt polytechnické výchovy 

 Telefonický kontakt na vyučující zájmových kroužků 

2 Hřiště u družiny - informace o průběhu dotace 
Ing. Dana Tomášková informovala členy školské rady o průběhu dotace na hřiště u družiny. 

Hřiště je v současné době otevřené, využívá jej škola i široká veřejnost. V nejbližší době bude 

současný vchod na pozemek družiny nahrazen nově vybudovaným vchodem a místo stávající 
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branky bude vybudován pevný plot. Tímto opatřením bude zajištěn bezpečný odchod dětí 

z družiny na široký chodník.  

K tématu dětského hřiště, které je vystavěné v souladu s předpisy, měla Bc. Zatloukalová dotaz 

týkající se bezpečnosti. Konkrétně se ptala na možnost přemístění betonové lavičky a betonového 

odpadkového koše v těsné blízkosti hraniční sítě, která je zavěšena kolem fotbalového hřiště. 

Panem učitelem Prchalem bylo sděleno, že k lavičce i k odpadkovému koši je již připevněna 

pneumatika, která by měla děti uchránit před případným nárazem na beton. Pokud by bylo toto 

řešení shledáno nefunkčním, bude se hledat možnost, jak lavičku i koš přemístit.  

Dále se paní Zatloukalová ptala na hranaté branky na fotbalovém hřišti. Během jednání ŠR 

paní starostka volala autorskému dozoru stavby, který potvrdil, že jsou tyto branky schválené 

a certifikované pro tento typ hřiště.  

3 Informace z obce 
Ing. Dana Tomášková informovala členy školské rady o probíhajícím zápisu do MŠ, situaci 

nárůstu počtu dětí ze spádových obcí a uzavřených dohodách s okolními obcemi o umístění dětí 

v MŠ. Školská rada se vrátila k situaci přijímacího řízení v minulém roce a projednala stávající 

a budoucí možnosti ohledně kapacity ZŠ a počtu dětí přijímaných do 1. tříd. 

4 Rozpočet školy na rok 2014 
Ing. Dana Tomášková seznámila členy školské rady s rozpočtem ZŠ pro rok 2014 

a s plánovanými opravami v ZŠ. V rozpočtu školy jsou v tomto roce vyčleněny finanční 

prostředky na výměnu oken a žaluzií a dokončení zateplení v pavilonu 1. stupně, rekonstrukci 

sociálního zařízení na 1. stupni, konvektomat a obnovu zařízení školní kuchyně a rekonstrukci 

sociálního zařízení v přízemí družiny. Celková výše prostředků vyčleněných z rozpočtu obce je 

7 467 000,- Kč. 

5 Docházka do družiny, platba za pravidelnou a nepravidelnou 
docházku 

Školská rada projednala námět předaný zástupkyni rodičů Bc. Václavě Zatloukalové ohledně 

docházky do školní družiny. Pravidelná docházka do družiny je dána Vyhláškou o zájmovém 

vzdělávání a je stanovena na minimálně 3 dny v týdnu do 15:00 hodin. Umožnění nepravidelné 

docházky do školní družiny je dobrou vůlí školy. Výše úplaty ve školní družině vychází přímo 

z Vyhlášky o zájmovém vzdělávání. V  případě ŠD Čerčany je výše úplaty za pravidelnou 

docházku žáka stanovena rozpočtem. V případě nepravidelné docházky vycházíme při výpočtu 

z veškerých nákladů,  které nám při této činnosti vznikají. Ve srovnání s jinými školními 

družinami v okolí se úplata za pravidelnou i nepravidelnou docházku v ŠD při ZŠ Čerčany 

pohybuje na nejnižší možné hranici. 

6 Využití prostor ZŠ pro zájmové kroužky, které 
nejsou pořádané školou 

Školská rada projednala námět předaný zástupkyni rodičů Bc. Václavě Zatloukalové ohledně 

zájmových kroužků nepořádaných školou. V případě zájmu o využití prostor školy pro pořádání 

zájmových kroužků, či vzdělávání pro dospělé je možné kontaktovat ředitelku školy Mgr. 

Čambulovou. Prozatím je možné využívat prostory ZŠ do 17 hodin, v případě zájmových činností 
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pro děti je cena pronájmu prostor 150,- Kč za hodinu, v případě zájmových činností pro dospělé 

250,- Kč. 

Pronájem místnosti pro výuku, nebo jinou pravidelnou zájmovou činnost, nabízí také obec 

Čerčany v budově kulturního domu. Informace je možné získat u starostky obce Ing. Dany 

Tomáškové. 

7 Parkování u přechodu před školou 
Školská rada žádá rodiče, aby ráno a odpoledne nezastavovali a neparkovali v blízkosti 

vyvýšených přechodů před školou. Stojící auta brání v rozhledu dětem, které přecházejí přes 

přechod do školy a komplikují dopravu, díky čemuž dochází k vytváření dopravně nebezpečných 

situací. Vyvýšené přechody jsou bezpečné jen v případě ohleduplného chování řidičů k chodcům. 

Děti na prvním stupni ZŠ ještě nemají tolik zkušeností, aby se v nepřehledné situaci kolem 

přechodů dokázaly zorientovat a naučily se tak bezpečně přecházet, zejména když přes stojící auta 

nevidí, zda k přechodu přijíždí auto, či nikoli. 

Děti je možné vysadit z auta ve Školní ulici, která je z tohoto důvodu zjednosměrněna ve směru 

z Komenského ulice. Děti mohou bezpečně dojít do školy po chodnících, a pokud se rodiče chtějí 

přesvědčit o tom, že jejich dítě bezpečně do školy došlo, mohou zaparkovat u pošty, nebo 

v prostoru před nádražím, případně v ulici Komenského a dojít s ním do školy pěšky. Stejně tak 

v případě vyzvedávání dítěte ze školy. 

8 Výuka cizích jazyků - možnost dělení skupin dle dosažených 
jazykových dovedností 

Školská rada projednala námět předaný zástupkyni rodičů Bc. Václavě Zatloukalové ohledně 

výuky cizích jazyků. K tomuto bodu byla ředitelka ZŠ Mgr. Dana Čambulová požádána 

o informaci, zda je možné zařadit cizí jazyky od první třídy a zda je možné rozdělit děti do skupin 

dle dosažených jazykových dovedností. Paní ředitelka poskytla následující informace: Škola 

o zařazení cizího jazyka do první třídy prozatím neuvažuje. V minulém roce proběhlo testování 

žáků 3. tříd a z výsledků testů vyplývá, že i přes rozdílné jazykové dovednosti dětí na začátku 

výuky jsou jejich výkony již okolo Vánoc srovnatelné. Rozdělit děti do skupin podle jazykových 

dovedností není vhodné, Česká školní inspekce to jednoznačně nedoporučuje. Preferováno je 

vyučování ve smíšených skupinách, z důvodu zachování rovnosti přístupu ke vzdělání.  

V případě zájmu rodičů o prohloubení výuky cizího jazyka doporučuje Školská rada rodičům 

využít výuku Evropského centra jazykových zkoušek - Language Corner, která probíhá ve škole 

a je určena pro žáky všech ročníků a také kroužek AJ pro 1. a 2. třídu, které jsou v nabídce 

zájmových kroužků. V případě potřeby přípravy na přijímací zkoušky z cizího jazyka je možná 

individuální domluva s vyučujícím. 

9 Možnost otevření školy před 7:30 hod. 
Školská rada projednala námět předaný zástupkyni rodičů Bc. Václavě Zatloukalové 

s ředitelkou školy Mgr. Danou Čambulovou. Dle informací ředitelky školy Mgr. Dany 

Čambulové a vedoucí školní družiny Bc. Petry Kaprálkové jsou pro děti přijíždějící do školy dříve 

již zavedené následující možnosti: V případě špatného počasí pouští pan Pilát (školník) do šatny 

žáky již po sedmé hodině. Žáci 1. - 5. tříd mohou při časném příchodu do školy využít ranní 
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družinu. Tato možnost se týká i dětí, které nejsou do družiny přihlášené k pravidelné docházce. 

Kapacita ranní družiny je 60 dětí a ranní docházka je bezplatná.  

10 Možnost čekání na rodiče v prostorách školy pod dohledem 
Školská rada projednala námět předaný zástupkyni rodičů Bc. Václavě Zatloukalové 

s ředitelkou školy Mgr. Danou Čambulovou. Rodičům tímto předáváme následující informace: 

Škola zodpovídá za děti pouze po dobu vyučování, o této době jsou rodiče informováni rozvrhem. 

Po skončení vyučování si mohou rodiče své děti vyzvedávat před školou, nebo je přihlásit do 

školní družiny. Starší děti odcházejí ze školy samy. Pokud dojde k mimořádné situaci, kdy se 

rodič vyzvedávající dítě zpozdí, je možné zavolat do školy a domluvit se na vhodném řešení. 

V případě, že se nedovolá na školní telefon, je možné volat na telefon školní družiny. Telefonní 

kontakty jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

11 Reklama a prodej ve škole 
Ředitelka školy Mgr. Dana Čambulová informovala školskou radu o tom, že na základě 

připomínek rodičů byly reklamní nabídky a prodej ve škole již zrušeny. 

12 Projekt polytechnické výchovy 
Mgr. Blanka Tomková předala zástupcům školy informaci o skončení projektu polytechnické 

výchovy, který probíhal ve Středním odborném učilišti stavebním v Benešově. SOU stavební se 

rozhodlo navázat na úspěšný projekt a dále nabízí spolupráci základním školám, především při 

výuce žáků II. stupně.  Pedagogové SOU, v rámci spolupráce, seznamují žáky s řemesly, 

materiály a způsobem práce. 

13 Telefonický kontakt na vyučující zájmových kroužků 
Školská rada projednala námět předaný zástupkyni rodičů Bc. Václavě Zatloukalové 

s ředitelkou školy Mgr. Danou Čambulovou. Rodičům tímto předáváme následující informace: 

V případě potřeby kontaktu s vyučujícím zájmového kroužku lze využít telefon do družiny, 

telefon do školy, nebo o soukromé telefonní číslo individuálně požádat vyučujícího, který vede 

kroužek. Soukromá telefonní čísla vyučujících není škola oprávněna na webových stránkách 

zveřejňovat. 

14 Závěr 
V závěrečné diskuzi měla Bc. Zatloukalová ještě dotaz, zda se mohou zájemci z řad rodičů 

zúčastnit zasedání školské rady. Účast rodičů je možná a její podmínky jsou stanoveny jednacím 

řádem školské rady. V případě zájmu je třeba svou účast a vyhrazený čas předem dohodnout.  

Školská rada se sejde k dalšímu jednání do konce tohoto školního roku. 

 

 

 

 

Dne:  27. 3. 2014  Zapsala: Mgr. Blanka Tomková 

     Úpravy zápisu: Bc. Václava Zatloukalová, Bc. Petra Kaprálková 

  


