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

ze dne 23. 4. 2015 

 

Přítomní členové ŠR: Mgr. Vladimíra Molčáková, Mgr. Pavlína Náprstková, Mgr. Marie 

Obrová, Josef Prchal, Tomáš Vaněk, Dis.  

Pozván: Ing. Miroslav Král, ředitel školy                

Nepřítomni: 0                         Omluveni: Mgr. Martina Bočková                      Neomluveni: 0  

 

Jednání školské rady začalo v 16:30 hod. 

 

Program: 

1. Personální zabezpečení školy, další informace ředitele školy 

2. Školní hřiště 

3. Dotace 

4. Doplňkový prodej ve školním krámku 

5. Cíle školské rady 

6. Různé 

Hlasování o programu: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Program byl schválen všemi přítomnými členy školské rady. 

 

1. K prvnímu bodu programu byl pozván ředitel školy Ing. Miroslav Král, který informoval: 

- škola shání učitele pro 1. stupeň, byl podán inzerát do regionálního tisku (Benešovský deník, Jiskra) 

a dále poptávka umístěna na úřad práce (Benešov, Praha- východ), 

- ČŠI provede v květnu testování 4. ročníků,  

- pan ředitel projevil zájem o provedení hloubkové inspekční činnosti ještě v tomto školním roce, 

- otevření otázky (spolu s OÚ Čerčany) možnosti bydlení pro nové pedagogické pracovníky, 

- aktualizace ŠVP, aby vše odpovídalo RVP a také potřebám školy a rodičů, 

- aktualizace školního řádu s platností od 1. 9. 2015. 

ŠR doporučuje rozšířit poptávku na učitele 1. stupně i na další úřady práce. 



   

2. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s provozem školního hřiště u školní družiny přijalo vedení 

školy a OÚ několik opatření: 

a) při kopané se budou používat výhradně speciální míče s nízkým odskokem (Gala Finale), 

b) zvážení možnosti zasíťování vršku hřiště, aby míče nelétaly ven,  

c) zvýšený dohled nad dodržováním provozního řádu hřiště. 

O všech opatřeních bude informován p. Kašpar, který se hřištěm bezprostředně sousedí. 

3. Pan Vaněk informoval ŠR o dalších krocích, které jsou činěny ohledně přístavby tělocvičny a 

nových učeben. Dále byla k 15. 4. 2015 podána dotace ke Středočeskému Fondu vzdělávání, sportu a 

volného času na doplnění pomůcek pro Tv. Členové ŠR se shodli, že budou i nadále hledat další 

možnosti získání dotací. ŠR byla také informována o tom, že o prázdninách proběhne rekonstrukce 

osvětlení v učebnách, celkový počet učeben bude znám po výběrovém řízení. 

4. ŠR se zabývala doplňkovým prodejem ve školním obchůdku. Předseda školské rady se dotazoval na 

MŠMT ohledně připravované vyhlášky. Viz mail. 

Vážený pane Prchale,  
  
vyhláška se připravuje, MŠMT čeká na seznam doporučených potravin a nápojů, který 
vypracovává Ministerstvo zdravotnictví a měl by být k dispozici do června 2015.  
  
S pozdravem  
  
-------------------------------------------------------  
PaedDr. Miroslava Salavcová  

 
 

Do té doby ŠR doporučuje, aby pokračoval a pokud možno se i rozšířil prodej školních potřeb, 

mléčných výrobků, případně sušeného a čerstvého ovoce. V současné době má škola smlouvu s f. 

Madeta, která také rozšířený prodej mléčných výrobků nabízí. 

5. ŠR projednala a schválila cíle, které budou zveřejněny na webových stránkách. 

Školská rada podporuje: 

a) rozšíření kapacity školy (učebny, tělocvična, ŠD, ŠJ), 

b) modernizaci stávajících prostor a vybavení, 

c) vyhledávání dotačních titulů pro další rozvoj školy, 

d) vzájemnou komunikaci mezi školou a veřejností, 

e) zvyšování úrovně výuky cizích jazyků (např. zařazení výuky Aj již od 1. třídy, rozšíření nabídky 

výuky cizích jazyků v odpoledních hodinách - včetně nabídky rodičům), 



f) aktivity směřující k posílení etických a morálních hodnot žáků. 

Různé: 

Pí Molčáková s p. Vaňkem vznesli dotaz, jak je plavání pro 1. stupeň ošetřeno v ŠVP? Předseda ŠR p. 

Prchal přislíbil, že dotaz předá p. řediteli, a že škola zajistí revizi a úpravu ŠVP v tomto směru. 

 

Jednání ŠR opustila pí Náprstková a pí Obrová v 19:00 hodin, následoval bod „Různé“. 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 19:20 hodin. 

 

 

 

                                                                                          Josef Prchal, předseda školské rady 

 


