
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180 

 

Termín a místo konání: 15. 12. 2014, školní kuchyňka 

Přítomní členové ŠR: Bc. Petra Kaprálková, Mgr. Pavlína Náprstková, Josef Prchal, Pavel 

Šetek, Tomáš Vaněk, Dis., Bc. Václava Zatloukalová 

Pozvaní: Mgr. Martin Richter, starosta obce 

               Mgr. Dana Čambulová, ředitelka školy 

Nepřítomni: 0                                 Omluveni: 0                        Neomluveni: 0 

 

Program jednání: 

1. Schválení Výroční zprávy za rok 2013-2014 

2. Informace o předání agendy bývalým vedením ŠR 

3. Různé 

 

1. Zahájení provedl v 16,30 hod předseda ŠR, přivítal hosty a přítomné členy. Uvítání 

nového člena ŠR za zřizovatele – p. Tomáše Vaňka. 

Předseda ŠR přednesl návrh programu jednání. Program byl všemi hlasy schválen. 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Proběhla opětovná diskuze nad Výroční zprávou školy za školní rok 2013-2014. ŠR 

zhodnotila tuto zprávu jako bezproblémovou a přešla k hlasování. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Výroční zpráva byla všemi hlasy schválena. 

 

2. Předseda ŠR, na základě jednání z 27. 11. 2014, pozval bývalou předsedkyni Mgr. 

Blanku Tomkovou na schůzku ŠR a požádal ji o předání veškeré agendy.  

K předání agendy nedošlo, bývalá předsedkyně ŠR se vyjádřila: 

 
„…veškerá schraňovaná agenda jsou zápisy školské rady, které jsou umístěny na webu 
školské rady, od ostatního jste vždy při jednání rady obdrželi kopie. Zápisy z jednání dle 
jednacího řádu vždy obdrželo také vedení ZŠ a rada obce Čerčany.“ 

 

               

3. Různé: 

a) Starosta obce Mgr. Martin Richter informoval členy ŠR, že se ředitelka školy Mgr. 

Dana Čambulová rozhodla vzdát své funkce ředitelky k 31. 3. 2015. Ředitelka 

školy tuto informaci potvrdila a dodala, že jednání s panem starostou proběhlo 

korektně a otevřeně. 



b) Ředitelka školy informovala členy ŠR o vypsání termínu voleb do ŠR, které 

proběhnou 15. 1. 2015. Jedná se o volbu dvou zástupců rodičů a dvou zástupců 

pedagogických pracovníků. Volby budou probíhat v době třídních schůzek, 

podrobné informace bude možné najít na webových stránkách školy, ŠR a OÚ.          

c) Dále se otevřela diskuze k současné kapacitě školy vzhledem k vysokému počtu 

předškoláků. OÚ i ŠR budou hledat možnosti, jak kapacitu školy navýšit a to nejen 

v podobě umístění vyššího počtu žáků, ale i v podobě výstavby zázemí školy, např. 

vlastní tělocvičny. Byla zmíněna i otázka spádovosti a možnosti oslovení okolních 

obcí ohledně spolupráce v oblasti školství. 

d) Zasedání ŠR bylo ukončeno v 18,30 hod, předseda ŠR poděkoval členům, kterým 

končí funkční období, za vykonanou práci. 

 

 

 

V Čerčanech 16. 12. 2014 

 

                                                                         zapsal: Josef Prchal, předseda ŠR        

         

 


