
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722 
ze dne 22. 9. 2016 

 
Přítomní členové ŠR: Pavel Šetek, Mgr. Vladimíra Molčáková, Mgr. Pavlína Náprstková,  
Josef Prchal, Ing. Pavla Nádvorníková, Tomáš Vaněk, DiS.  
 
Hosté: Mgr. Martin Richter, starosta obce, Ing. Miroslav Král, ředitel školy  
Nepřítomni: 0 Omluveni: 0 Neomluveni: 0  
 
Jednání školské rady začalo v 16:30 hod. 

Program: 

1. ŠVP 

2. Školní řád 

3. Školní krámek 

4. Organizace nového školního roku 

5. Stavba 

1. Předseda ŠR informoval o zřízení funkce koordinátora ŠVP ve škole (splňuje příslušnou kvalifikaci) a 

o změnách, které se v ŠVP během přípravného týdne uskutečnily, zejména článku 3. 4., který se týká 

inkluze a výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Členové ŠR se měli možnost vyjádřit. Po 

připomínkování a odstranění drobných závad vzali upravené ŠVP na vědomí. ŠVP je aktualizován od 

1. 9. 2016. 

2. Předseda ŠR seznámil členy se změnou ve školním řádu, která se týká práv žáků. K jiným změnám 

nedošlo.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Školný řád nabývá účinnosti 26. 9. 2016. 

3. Předseda školské rady informoval o vyhlášce o požadavcích na potraviny, které lze nabízet 

k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Jedná se o vyhlášku č. 282 (tzv. „pamlsková 

vyhláška“) ze dne 29. 8. 2016. Tato vyhláška generuje kategorie potravin a nejvyšší přípustné hodnoty 

solí, tuků a cukrů, nicméně neřeší doporučené potraviny. Předseda ŠR si vyžádal stanovisko MŠMT a 

Ministerstva zdravotnictví ČR, kde mu bylo sděleno, že se připravuje konkrétní metodický pokyn 

doporučených potravin pro prodej ve školách, který by měl být hotový do konce kalendářního roku 

2016 tak, aby „pamlsková“ vyhláška byla úplná od 1. 1. 2017. 

4. Ředitel školy informoval členy školské rady o průběhu minulého školního roku a o organizačním 

zabezpečení školního roku 2016/2017. Seznámil členy ŠR s personálním obsazením jednotlivých 

předmětů – zejména cizích jazyků. Dále informoval o zřízení speciální třídy při ŽŠ Čerčany a při této 

příležitosti zmínil problematiku vztahu škola, pedagogicko psychologická poradna, krajský úřad. Dále 

ředitel školy informoval o možnosti žádat i o pozici asistenta do ŠD. Závěrem informoval o vstupu naší 

školy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

5. Starosta obce Mgr. Martin Richter informoval členy ŠR o průběhu stavebních prací, které ve škole 

započaly ke konci června 2016. Oznámil, že stavební firma deklaruje, že v pondělí 26. 9. bude ZŠ 



připravena do plného provozu. Dále se vyjádřil, že je vybudováno velké množství prací, ale že přesto 

se objevilo zdržení a rezerva dle harmonogramu není a stavba se nachází zhruba v týdenním skluzu, 

ale že v takovém rozsahu prací to není nic nenormálního. Stavební firma plně pracuje na tom, aby byl 

skluz odstraněn. 

Na závěr jednání starosta obce provedl členy školské rady po již hotových úsecích stavby. 

 

Jednání ukončeno v 18:40 hod. 

                                                                zapsal Josef Prchal, předseda ŠR 

 

 


