
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722 
ze dne 6. 4. 2017 

 

Přítomní členové ŠR: Pavel Šetek, Vladimíra Molčáková, Josef Prchal, Ing. Pavla 
Nádvorníková, Tomáš Vaněk, DiS.  
Omluvena: Mgr. Pavlína Náprstková 
 
Hosté: Ing. Miroslav Král, ředitel školy  
 
Jednání školské rady začalo v 16:00 hod. 

Program jednání: 1. Zápis do první třídy 

                                  2. Přípravná třída 

                                  3. Dotace (šablony) 

                                  4. Probíhající výstavba školy + krátká prohlídka stavby 

                                  5. Různé 

 

1. Ředitel školy Ing. Miroslav Král informoval členy komise o průběhu zápisu do prvních tříd. 

2. V příštím školním roce naše škola plánuje otevření přípravné třídy. Děti jsou do přípravné 

třídy přijímány na základě žádosti rodičů a ta by měla být podložena doporučením školského 

poradenského zařízení. Třídu navštěvují děti s odkladem povinné školní docházky. Činnost 

pedagoga v přípravné třídě je zaměřena systematicky připravit děti na zahájení vzdělání v 

základní škole. Cílem je zlepšit dítěti a vybavit ho odpovídajícími dovednostmi a návyky např. 

rozvoj řečové dovednosti, sociální dovednosti, samostatnosti, apod. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravné třídy je upraven pro snadnější začlenění do vzdělávacího 

procesu v první třídě. Organizace výuky se liší od mateřské školky. Program více respektuje 

individuální potřeby každého dítěte. Tuto výhodu umožňuje malý počet dětí a větší prostor 

se tak dětem individuálně věnovat. 

3. ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II (2016 - 2018) Operační program  Výzkum, vývoj a vzdělávání; 

Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony pro MŠ a ZŠ 

II“. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže 

při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, 

školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské 

škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 

základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity 

(čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy 

ohrožených školním neúspěchem). Naše škola využila několik aktivit:  Vzájemnou spolupráci 

pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze), CLIL ve výuce na 



škole (využití anglického jazyka při výuce nejazykových předmětů), školního asistenta ve 

školní družině, doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. Účast v této 

výzvě je podpořena dotací ve výši 1 100 000,- Kč, která bude využita kromě odměny pro 

zúčastněné pedagogické pracovníky především na zmodernizování ICT vybavení školy. 

 

4. Prohlídka probíhající stavby 

5. Různé – nebyly dotazy 

Jednání bylo ukončeno v 17.30 hod. 

 

                                                                              Zapsal: Josef Prchal 

 

 

 

 

 

 


