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

ze dne 5. 2. 2015 

 

Přítomní členové ŠR: Mgr. Martina Bočková, Mgr. Vladimíra Molčáková, Mgr. Pavlína 

Náprstková, Mgr. Marie Obrová, Josef Prchal, Tomáš Vaněk, Dis. 

Pozvaní: Mgr. Lenka Popovská, zástupkyně ředitelky školy 

               Mgr. Lenka Somrová, učitelka 1. stupně ZŠ Čerčany 

Nepřítomni: 0                                 Omluveni: 0                        Neomluveni: 0 

Program jednání: 

1. Volba předsedy ŠR 

2. Projednání a schválení jednacího řádu 

3. Volba zástupce ŠR do konkurzní komise pro volbu nového ředitele ZŠ Čerčany 

4. Stížnost rodičů 4. A 

Jednání ŠR začalo v 16.00 hod. 

Podle §167 (zákona o školské radě) svolala paní zástupkyně Mgr. Lenka Popovská 

v zastoupení ředitelky školy Mgr. Dany Čambulové první zasedání nově zvolené školské rady. 

Paní zástupkyně seznámila členy školské rady s programem a vyzvala členy školské rady, aby 

přikročili k volbě předsedy. 

1. Pan Tomáš Vaněk navrhl na funkci předsedy pana Josefa Prchala. Jiný kandidát 

navržen nebyl. V souladu s volebním řádem se paní zástupkyně Mgr. Lenka Popovská 

dotázala navrženého kandidáta, zda s kandidaturou souhlasí. 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas 

Po zvolení se nově zvolený předseda ujal řízení zasedání. 

 

2. Členové ŠR projednali a doplnili jednací řád, kde došlo k doplnění a několika 

úpravám. Následovalo hlasování o schválení upraveného jednacího řádu. 

Jednací řád v upraveném znění je zveřejněn na webu školské rady. 

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

 

3. Na základě dopisu starosty obce Čerčany Mgr. Martina Richtera přikročila ŠR 

k jednání o volbě zástupce ŠR do konkurzní komise pro volbu nového ředitele ZŠ 

Čerčany. Navrženi byli 3 kandidáti: Mgr. Martina Bočková, Mgr. Pavlína Náprstková, 

Mgr. Marie Obrová 
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Hlasování: Mgr. Martina Bočková - 1 hlas 

                 Mgr. Pavlína Náprstková - 2 hlasy 

                 Mgr. Marie Obrová - 3 hlasy 

Zástupcem za ŠR do konkurzní komise pro volbu ředitele ZŠ Čerčany se stala Mgr. 

Marie Obrová. 

 

4. Další bod jednání se týkal stížnosti rodičů 4. A. Školská rada obdržela stížnost části 

rodičů třídy 4. A na způsob výuky v této třídě a zároveň e-mailové vyjádření části 

rodičů spokojených s průběhem vzdělávání. Při projednávání tohoto bodu byla 

přítomna paní zástupkyně Mgr. Lenka Popovská, která zastupovala vedení školy 

ohledně stížností části rodičů třídy 4. A, dále paní učitelka Mgr. Lenka Somrová, která 

byla přítomná jako zástupce zpracovatelů kontrolních testů ve třídě 4. A. Členové ŠR 

si odsouhlasili přítomnost obou pozvaných. 

Paní zástupkyně Mgr. Lenka Popovská veškeré konkrétní dotazy, týkající se třídy 4. A 

a třídního učitele Mgr. Martina Jandy (hospitace, tematické plány, dohled, atd.), 

zodpověděla. Paní učitelka Mgr. Lenka Somrová vysvětlila problematiku kolem 

zpracování kontrolních testů ve 4. A a odpověděla na všechny otázky školské rady. 

 

 

Na základě dalšího projednávání školská rada přijala závěr a doporučuje vedení školy:  

a) svolat mimořádnou schůzku všech rodičů žáků 4. A za přítomnosti vedení školy a 

třídního učitele za účelem zlepšení komunikace mezi zúčastněnými 

b) pokračovat ve zvýšeném dohledu třídního učitele (zvýšený počet hospitací, 

zvýšený dohled na přípravu, plnění tematických plánů) 

c) odpovědět rodičům v souladu se správním řádem na stížnost a všechny její body 

d) zadání a realizaci čtvrtletních prací uskutečnit pod dohledem vedení školy   

 

Jednání ŠR skončilo ve 20.30 hod. 

 

 

                                                                                      Josef Prchal, předseda školské rady 

 

 

 

 

 


