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

ze dne 12. 3. 2015 

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

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

 

Pozvaní: Mgr. Martin Richter, starosta obce 

                Mgr. Lenka Popovská, zástupkyně ředitelky školy – omluvila se 

                Ivana Vašáková, vedoucí školní jídelny 

                Ing. Petr Mokrejš, zástupce rodičů žáků 4. A – omluvil se 

                

Nepřítomni: 0                                 Omluveni: 0                        Neomluveni: 0 

 

Program jednání: 

 

1. Podněty p. Piláta, školníka ZŠ v Čerčanech 

2. Dotace 

3. Stížnost rodičů 4. A 

 

Jednání ŠR bylo zahájeno v 16:30 hod. 

 

1. Podněty p. Piláta 

 

Pan Pilát vznesl dotaz na ŠR, zda by bylo možné ve školním obchůdku prodávat svačiny 

připravované ve školní jídelně. Dále vyslovil obavu ohledně nedostatečného zabezpečení 

bočního vchodu do školní jídelny.  

 

a) Vedoucí školní jídelny paní Vašáková seznámila členy školské rady s chodem školní 

jídelny. Sdělila všem, že odpolední svačiny jsou již zhotovovány pro potřeby žáků ve školní 

družině, ale zájem o ně postupem času opadá.  

Po seznámení se s touto problematikou odpovídá ŠR na podnět takto: Vzhledem k tomu, že se 

ve školních prodejnách nesmí prodávat potraviny v rozporu se zásadami zdravé výživy, 

doporučuje ŠR vyčkat na to, až vyjde slibovaná nová vyhláška MŠMT, která by měla přesně 

specifikovat, co lze a co nelze ve školních obchůdcích prodávat. 

Dále školská rada doporučuje koordinátorovi žákovského parlamentu zjistit zájem žáků o 

svačiny a o celkový sortiment školního obchůdku (v souladu se zásadami zdravé výživy). 

V souvislosti s touto problematikou pí M. Obrová zjistí zkušenosti s využitím mléčných 

automatů. ŠR dále konstatuje, že současná personální kapacita ŠJ není pro přípravu dalších 

dopoledních svačin dostatečná.  

 

Závěrem tohoto bodu informoval ještě p. Prchal členy ŠR, že už v minulých letech se tento 

problém řešil, kupříkladu tím, že jedna domácí firma vyráběla pro školu bagety, o které byl 

zprvu velký zájem, ale během pár měsíců prodej skončil kvůli nezájmu žáků. 

 

b) Po tragické události ve škole ve Žďáru nad Sázavou proběhla i na ZŠ v Čerčanech kontrola 

ČŠI, která konstatovala, že objekt je zajištěn dostatečně. Z tohoto důvodu se členové ŠR 



nedomnívají, že by bylo třeba dalších opatření. Co se týká propojovacích dveří mezi ŠJ a 

šatnou ZŠ, jsou tyto prostory při odemčení těchto propojovacích dveří zajištěny 

pedagogickým dozorem. 

 

2. Dotace 

 

ŠR projednala nejrůznější možnosti dotačních programů. Paní V. Molčáková navrhla využít 

dotaci ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na 

sportovní pomůcky a další vybavení související s výukou tělesné výchovy na škole. Pan 

Prchal ve škole zajistí průzkum zájmu o konkrétní pomůcky a poté bude, ve spolupráci se 

sdružením Posázaví o.p.s. (pí Zemanovou), o tuto dotaci usilovat. P. Prchal informoval také o 

své komunikaci s Ministerstvem financí ČR ohledně možnosti získání dotace na přístavbu 

učeben a vybudování tělocvičny. P. Vaněk i pan starosta Mgr. M. Richter informovali ostatní 

členy o tom, že i obec v současné době podniká konkrétní kroky k vybudování těchto prostor. 

 

3. Stížnost rodičů 4. A 

 

K projednání tohoto bodu byli přizváni Ing. Petr Mokrejš (zástupce rodičů) a paní zástupkyně 

Mgr. Lenka Popovská, oba se však z pracovních důvodů omluvili.  

P. Prchal seznámil členy ŠR s průběhem mimořádných třídních schůzek 4. A, které se konaly 

3. 3. 2015. Dále členy ŠR seznámil s výsledky šetření stížnosti. Šetření ve třídě 4. A provedla 

ve dnech 23. - 24. 2. 2015 ČŠI. Na základě těchto výsledků ŠR důrazně doporučuje vedení 

školy, aby:  

a) svolalo mimořádnou poradu, na které bude pedagogický sbor podrobně seznámen se závěry 

inspekční zprávy, 

b) zajistilo ve 4. A výuku odborně a didakticky způsobilým pedagogem, 

c) se vyjádřilo ke konkrétním krokům, které povedou k nápravě situace ve 4. A. 

 

V návaznosti na bod c) bude bezprostředně po nástupu nového ředitele/ky do funkce svoláno 

mimořádné jednání ŠR, na které bude pozváno právě nové vedení školy.    

   

 

               Jednání ŠR bylo ukončeno ve 20:05 hod. 

 

 

 

                                                                                     Josef Prchal, předseda ŠR     


