
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722 

ze dne 7. 4. 2015 

 

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

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

Pozváni: Ing. Miroslav Král, ředitel školy 

                Mgr. Lenka Popovská, zástupkyně ředitele školy                

Nepřítomni: 0                                 Omluveni: 0                        Neomluveni: 0  

 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 16:00 hod. 

Program jednání: 

1. Informace paní zástupkyně Mgr. Lenky Popovské o třídě 4. A 

2. Diskuze s novým panem ředitelem Ing. Miroslavem Králem 

3. Vnitřní směrnice pro výběr firem 

 

1. Na zasedání ŠR byla pozvána paní zástupkyně Mgr. Lenka Popovská, aby školskou 

radu informovala o plnění přijatých opatření z mimořádné třídní schůzky ve třídě 4. A 

ze dne 3. 3. 2015. Paní zástupkyně informovala, že provádí zvýšenou kontrolu v této 

třídě a také hospitační činnost. Sám pan učitel Janda chodí na hospitace do jiných tříd 

(na 1. i na 2. stupni). Chyby, které byly u něj zjištěny ve školní  matrice, byly 

odstraněny za asistence paní učitelky Mgr. Olgy Jelínkové. Co se týká čtvrtletních 

prací – jejich zadání bude konzultováno s paní učitelkou Jelínkovou – vedoucí 

metodického sdružení 1. stupně. Při zadávání čtvrtletních prací se vymění vyučující ve 

čtvrtých třídách z důvodu objektivity.  

 

Stanovisko ŠR: Školská rada žádá, aby byla seznámena s výsledky čtvrtletních prací 

v obou čtvrtých třídách. 

 

2. Na paní zástupkyni navázal nový ředitel školy Ing. Miroslav Král, který informoval, 

že: 

a) na mimořádné poradě 2. 4. 2015 podrobně seznámil pedagogický sbor s výsledky 

šetření ČŠI (konané 23. - 24. 2. 2015), 

b) svolal mimořádnou třídní schůzku ve třídě 4. A na 9. 4. 2015. 

Dále pan ředitel seznámil členy školské rady se svými vizemi a plány do budoucna. 

Stanovisko ŠR: Školská rada poskytne součinnost při realizaci těchto plánů školy. 



3. Školská rada doporučila vedení školy, aby vešlo v jednání se zřizovatelem za účelem 

vytvoření vnitřní směrnice školy, která bude upravovat zadávání veřejných zakázek na 

nákup služeb (výjimku by tvořily pouze mimořádné situace či náhlý havarijní stav).  

 

Další zasedání školské rady proběhne ve čtvrtek 23. 4. 2015 v 16:30 hodin ve školní 

cvičné kuchyňce. 

Jednání školské rady bylo ukončeno v18:00 hodin. 

 

 

 

                                                                                                  Josef Prchal, předseda školské rady 


