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

ze dne 27.11. 2014, 16:30 – 21:00, cvičná kuchyňka ZŠ Čerčany. 

 

Přítomni: Bc. Petra Kaprálková, Mgr. Pavlína Náprstková, Josef  Prchal, Pavel Šetek, Bc. Václava 

Zatloukalová  

- Omluveni: -                   - Neomluveni: -                   - Přizván/a k jednání: Mgr.Martin Richter 

 

 

Program jednání:  

 

1. Volba předsedy Školské rady. 

2. Diskuze na téma fungování Školské rady s Mgr. Martinem Richterem, starostou obce 

Čerčany.  

3. Seznámení nové členky ŠR s Výroční zprávou ZŠ Čerčany za školní rok 2013/2014. 

 

V úvodu jednání přivítala paní Zatloukalová přizvaného starostu obce Čerčany, Mgr. Martina 

Richtera (dále jen starosta), novou členku Školské rady paní Mgr. Pavlínou Náprstkovou, a 

přítomné členy Školské rady. Paní Zatloukalová na základě prezenční listiny shledala, že bylo 

přítomno 5 ze 6 členů Školské rady (1 ze členů není jmenován), na základě čehož prohlásila 

Školskou radu (dále jen ŠR) za usnášení schopnou a vznesla návrh na rozšíření programu o bod 1. 

- Volba předsedy Školské rady. Všichni přítomní (tj. všichni) členové ŠR s návrhem o rozšíření 

programu souhlasili. 

 

Následně paní Zatloukalová přistoupila k projednávání bodu 1 programu jednání ŠR, kterým je 

Volba předsedy Školské rady: 

 

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. Dotázala se přítomných, zda návrhy na kandidaturu a následná volba 

předsedy proběhnou tajně nebo veřejně. Všichni přítomní členové ŠR hlasovali pro 

veřejné návrhy a veřejné hlasování o volbě předsedy. Paní Zatloukalová podala návrh na 

zvolení pana Josefa Prchala za předsedu ŠR. Pan Prchal s kandidaturou souhlasil. Paní 

Zatloukalová vyzvala k hlasování.  

 

Pro hlasovali 4 členové ŠR. Proti nehlasoval nikdo, jeden člen se zdržel.  

 

Paní Zatloukalová konstatovala, že ŠR přijala usnesení o zvolení pana Josefa Prchala 

předsedou ŠR (dále jen předseda). 

 

Po skončení hlasování předala paní Zatloukalová slovo zvolenému předsedovi ŠR, který se ujal 

vedení jednání ŠR. Pan předseda poděkoval přítomným za zvolení a přistoupil k projednávání 

bodu 2 programu jednání ŠR, kterým byla diskuze s panem starostou na téma fungování ŠR: 

 

2. Pan starosta krátce představil novou členku ŠR, paní Mgr. Pavlínu Náprstkovou, a 

seznámil přítomné členy se svou vizí vzájemné spolupráce zřizovatele, ŠR a ZŠ Čerčany. 

Zejména poukázal na nutnost zlepšení vzájemné komunikace a prohloubení a zkvalitnění 

kooperace mezi všemi zmíněnými stranami. Všichni přítomní členové se shodli na 

automatickém zasílání kopií zápisů z jednání ŠR jak zřizovateli, tak vedení ZŠ Čerčany.  
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Dále pan starosta potvrdil nevyhnutelnost rozšíření kapacity ZŠ Čerčany. Vzhledem k 

nástupu silných ročníků do prvních tříd a s přihlédnutím k nárůstu počtu předškolních dětí 

ze spádových obcí je tento krok pro zřizovatele a školu prioritou.  

Dalším diskutovaným bodem byla výstavba tělocvičny. Pan starosta potvrdil členům ŠR 

vážný zájem ze strany obce podílet se jakýmkoli způsobem na tomto projektu. Paní 

Václava Zatloukalová přislíbila zaslat panu starostovi informace o vypsaném dotačním 

projektu MF, který by mohl z části pokrýt výdaje na výstavbu nové tělocvičny. 

Na dotaz pana předsedy, který se týkal využití prostor sálu Kulturního domu v Čerčanech, 

potvrdil pan starosta, že po oznámení záměru obci o pořádání akce v sálu KD v 

dohodnutém termínu, jsou po dohodě s pronajímatelem tyto smluvní prostory škole plně k 

dispozici. 

 

Na závěr vzájemné diskuze poděkoval pan předseda panu starostovi za jeho účast a přizval ho na 

jednání ŠR za účelem schválení Výroční zprávy ZŠ Čerčany. O termínu jednání bude pan starosta 

informován e-mailem. 

 

Následovalo samostatné jednání členů ŠR, kdy byl projednán bod 3 programu jednání ŠR, kterým 

bylo seznámení nové členky ŠR paní Mgr. Pavlíny Náprstkové s Výroční zprávou Základní školy 

Čerčany za školní rok 2013/2014. 

 

Paní Mgr. Pavlína Náprstková se s Výroční zprávou ZŠ Čerčany za školní rok 2013/2014 

seznámila. 

 

Dále předseda sdělil nutnost převzetí agendy ŠR od paní Mgr. Blanky Tomkové. Žádost o předání 

agendy v úvodu dalšího jednání ŠR předá předseda paní Mgr. Blance Tomkové e-mailem nebo 

telefonicky. 

 

Předseda prohlásil, že se Školská rada sejde k dalšímu jednání po jmenování zástupce do ŠR za 

zřizovatele. Programem jednání bude převzetí agendy ŠR a schválení Výroční zprávy ZŠ 

Čerčany.  K předání agendy ŠR bude přizvána paní Mgr. Blanka Tomková a k opakovanému 

 projednání Výroční zprávy bude na základě § 168 odst. 3 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 

přizván zřizovatel ZŠ. 

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a prohlásil ve 21,00 hod jednání ŠR za 

ukončené. 

 

V Čerčanech dne 27. 11. 2014                                                                          

 

 

Zapsala:                                                                Ověřil: 

 

 

…………………………………………..              .........................................................................   

 Bc. Václava Zatloukalová, členka ŠR                  Josef Prchal, předseda ŠR 

 

 

 

 

 

Příloha: Prezenční listina jednání Školské rady při Základní škole Čerčany, ul. Sokolská 180 

dne 27. 11. 2014 

 


