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Zápis č. 34 
z jednání Školské rady při Základní škole Čerčany, ul. Sokolská 180 

ze dne 10.11. 2014, 16:30 – 17:45, pizzerie Čerčany. 

 

Přítomni: Bc. Petra Kaprálková, Josef  Prchal, Pavel Šetek, Bc. Václava Zatloukalová  

- Omluveni: -                                  - Neomluveni: -                              - Přizván/a k jednání: - 

 

 

Program jednání:  

 

1. Volba předsedy Školské rady. 

2. Projednání stanoviska ZŠ k bodu č. 4 zápisu Školské rady ze dne 16. 9. 2014 

3. Schválení Výroční zprávy ZŠ Čerčany. 

 

V úvodu jednání přivítala paní Zatloukalová přítomné, prohlásila Školskou radu (dále jen ŠR) za 

usnášení schopnou a vznesla návrh na rozšíření programu o bod: 1. Volba předsedy Školské rady a 

bod 2. Projednání stanoviska ZŠ k bodu č. 4 zápisu Školské rady ze dne 16. 9. 2014. Všichni 

přítomní členové ŠR s programem souhlasili. 

 

1. Vzhledem k rezignaci předsedkyně Mgr. Blanky Tomkové na funkci předsedkyně a členky 

ŠR ze dne 30. 10. 2014 podala paní Zatloukalová návrh na zvolení nového předsedy ŠR. 

Požádala přítomné členy o jejich návrhy na kandidáta. Z jednání ŠR žádný návrh nevzešel. 

Všichni přítomní členové ŠR souhlasili s tím, aby osobou pověřenou svoláváním jednání a 

řízením jednání ŠR do konce volebního období byla nadále paní Václava Zatloukalová. 

V případě dotazů ze strany rodičů, školy či obce se mohou tazatelé obracet buď na paní 

Václavu Zatloukalovou nebo na kteréhokoli člena ŠR, viz 

www.skolskaradacercany.webnode.cz/clenove-skolske-rady/. 

 

2. Dne 13. 10. 2014 byl z emailu zástupkyně ředitelky ZŠ Čerčany paní Mgr. Lenky Popovské, 

zaslán členům rady dokument se stanoviskem k bodu č. 4 zápisu Školské rady ze dne 16. 9. 

2014. Všichni přítomní členové vzali toto stanovisko na vědomí. 

 

3. V souvislosti se schválením Výroční zprávy ZŠ pro rok 2013 – 2014 žádají všichni přítomní 

členové ŠR paní ředitelku Mgr. Danu Čambulovou o následující doplnění, opravy a úpravy 

Výroční zprávy: 

 

a) Paní Václava Zatloukalová vznesla požadavek na zařazení tabulky o aprobovanosti vyučujících 

v jednotlivých předmětech do kapitoly 2. Personální zabezpečení činnosti školy. 

Pan Josef Prchal vznesl námitku, že ze zákona je každý učitel aprobovaný a mnohdy je těžko možné 

pokrýt úvazek každého učitele plnou aprobovaností. Navíc to není relevantní ukazatel ani pro ČŠI. 

Proběhlo hlasování, zda bude požadavek paní Václavy Zatloukalové předložen paní ředitelce 

k zapracování do Výroční zprávy ZŠ. Požadavek byl většinou přítomných členů zamítnut. 

 

Výsledek hlasování:  

Pro – Václava Zatloukalová 

Proti – Petra Kaprálková, Josef Prchal, Pavel Šetek 

Zdržel se - 0 

 

http://www.skolskaradacercany.webnode.cz/clenove-skolske-rady/
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b) Všichni přítomní členové ŠR žádají opravu článku 1.4 Charakteristika školy, kde je uvedeno 

špatné datum u údaje o počtu dětí v družině ve školním roce 2013/2014.  

 

 c) V rámci gramatické a stylistické stránky Výroční zprávy ZŠ žádají všichni přítomní členové ŠR 

opravu překlepů, shodu podmětu s přísudkem a sjednocení stylu zprávy. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o Výroční zprávu ZŠ, pokládají bezchybné vypracování za samozřejmost.  

(Příklad: V článku 7.6 Školní družina přizpůsobit přehled “Akce Školní družiny během školního 

roku 2013/2014“ skutečnosti, že zapsané události již proběhly. 1.4 Charakteristika školy - ...s16 

místo ...s 16; ...sítě.Učitelům místo ...sítě. Učitelům; ...3kolní místo Školní, Příloha 1 - Roční plán 

akcí v Obsahu je ve skutečnosti označena jako příloha č. 4. atd.) 
 

Školská rada se sejde k dalšímu jednání na základě opětovného předložení Výroční zprávy ZŠ ke 

schválení paní ředitelkou Mgr. Danou Čambulovou.  K tomuto opakovanému  projednání bude na 

základě  § 168 odst. 3 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) přizván i zřizovatel ZŠ. 

 

Na návrh pana Josefa Prchala všichni přítomní členové ŠR navíc souhlasili s pozváním starosty 

obce na jednání ŠR, které bude předcházet jednání o schválení Výroční zprávy. Na tomto společném 

jednání členové ŠR seznámí starostu obce se zněním Výroční zprávy ZŠ a činností ŠR. Termíny 

obou jednání budou upřesněny v e-mailové pozvánce. 

 

Paní Václava Zatloukalová poděkovala všem přítomným za účast a prohlásila jednání ŠR za 

ukončené. 

 

V Čerčanech dne: 10. 11. 2014                                                                          

 

 

Člen pověřený zápisem a řízením jednání Školské rady 

 

………………………………………….. 

 Bc. Václava Zatloukalová 

 

 

 

Příloha: Prezenční listina. 

 


