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

ze dne 22. 10. 2015 

 

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

                                      Josef Prchal, Tomáš Vaněk, DiS. 

 

Host: Ing. Miroslav Král, ředitel školy 

 

Nepřítomni: 1            Omluveni: Mgr. Martina Bočková           Neomluveni: 0 

 

Jednání školské rady začalo v 16:30 hod. 

 

Program jednání: 

1. Informace ředitele školy 

2. Vyjádření členů ŠR k ŠVP 

3. Schválení „Výroční zprávy za školní rok 2014/2015“ 

4. Různé 

 

Paní Mgr. Vladimíra Molčáková navrhla další bod jednání:  „Členství ve Školské radě - konflikt zájmů a 

způsoby jeho řešení".  

Hlasování o bodu paní Molčákové: pro 2, proti 3, zdržel se 0 

Hlasování o zbývajících bodech: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

Program byl schválen. 

 

1. Ředitel školy Ing. Miroslav Král informoval členy školské rady o prázdninových opravách ve škole 

(vybudování nových kabinetů a malé jazykové učebny, rekonstrukce světel, výmalba tříd, vybavení 

tříd novým nábytkem, úprava hřiště u ŠD, nákup nových učebnic). Dále pohovořil o získaných 

dotacích – Výzva 56 (podpora čtenářské gramotnosti + vzdělávací a pobytové zájezdy pro žáky školy 

do Německa a Velké Británie), Výzva 57 (podpora rozvoje technických dovedností žáků). 

 

2. Předseda školské rady popsal ostatním členům postup při úpravách ŠVP, na kterém všichni 

pedagogičtí pracovníci pracovali od konce loňského školního roku. Při této příležitosti zmínil, že jeden 

pedagogický pracovník rozšiřuje svou odbornou způsobilost studiem koordinátora ŠVP. Všichni 

přítomní členové vyjádřili souhlas s přepracovaným a doplněným ŠVP s platností od 1. 9. 2015, který 

je volně přístupný na webových stránkách školy. 

 

3. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 byla schválena pedagogickou radou dne 14. 10. 2015. 

Členové školské rady se s touto zprávou seznámili, výroční zpráva byla jimi schválena. Výroční zpráva 

bude zveřejněna na webových stránkách školy. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Různé: 

a) Paní Mgr. Vladimíra Molčáková vznesla dotaz, zda mají děti o přestávkách zákaz pohybovat se po 

chodbách školy.  



Předseda školské rady se snažil vysvětlit důvod snahy o minimální pohyb žáků na chodbách - a to 

hlavně z bezpečnostního hlediska. O striktní zákaz pobytu dětí na chodbách se nejedná. 

 

b) Pan Tomáš Vaněk vznesl dotaz, zda by bylo možné, aby byli třídní vyučující nějakým způsobem 

motivováni k provozování webových stránek svých tříd, kde by bylo možné dohledat např. aktuální 

pracovní plány. 

 

Tyto podněty budou dále projednány na nejbližší pracovní poradě. 

 

Jednání školské rady bylo ukončeno v 19:10 hod. 

 

 

 

 

                                                                                                             Josef Prchal 

                                                                                                     předseda školské rady 

  


