
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722 
ze dne 13. 9. 2017 

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

Program jednání: 

1. Schválení školního řádu 

2. Vyjádření k ŠVP 

3. Schválení Výroční zprávy 2016/2017 

 

1. Členové školské rady byli seznámeni se změnami ve školním řádu (strana 7, článek 5 – 

Povinnosti žáků – tyto změny se týkají ochrany bezpečnosti a zdraví žáků, zdraví škodlivých 

nápojů, nové evidence učebnic, cenných předmětů, mobilních telefonů a jiných přístrojů). 

Členové školské rady byli seznámeni s důvody, které vedly k těmto změnám. Dále byli 

seznámeni s tím, že upravený školní řád byl již schválen pedagogickou radou. Předseda 

školské rady vyzval k hlasování. 

Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Školní řád byl chválen. 

2. Paní V. Molčáková zaslala své připomínky k ŠVP: 

a) str. 9, je zde zmíněna rekonstrukce prostor, tzv. Projekt přístaveb a 30% podíl spolufinancování 
obce Čerčany; myslím, že je nutné zmínit i dotaci, ze které byla akce realizována (obec to má jistě ve 
smluvních podmínkách s poskytovatelem dotace) - to samé se objevuje ve výroční zprávě, i zde bych 
zmínila, že projekt byl podpořen z konkrétní dotace; 

 
b) spolupráce s organizacemi: u SRPDŠ prosím o text ve 3. osobě č.j., tedy ne "podporujeme....", ale 
"podporuje..."  

 

Předseda školské rady se dotázal paní učitelky Veselé (koordinátor ŠVP na ZŠ Čerčany), zdali 

jsou připomínky paní Molčákové zapracované. Paní učitelka potvrdila zapracování 

připomínek. Poté ji předseda školské rady vyzval, aby seznámila členy školské rady se 

změnami a důvody přepracovávání ŠVP. Paní učitelka Veselá hovořila o programu INSPIS 

(„hlídač“ změn v návaznosti na tematické plány a RVP), dále poukázala na výrazné změny 

v průřezových tématech, které byly kompletně přepracovány tak, aby byla zřetelná účelnost 

a vhodnost k danému předmětu. Dále seznámila členy školské rady s tím, že součástí ŠVP ZŠ 

Čerčany je i ŠVP pro školní družinu a nově i pro přípravnou třídu. Další změny se týkají 

obsahových změn – úprav v některých předmětech (zejména zeměpis a fyzika), kde se má 

projevit logičnost bloků a vyváženost učiva. Poté se předseda školské rady dotázal, zda má 

někdo další připomínky nebo dotazy a požádal o vyjádření. 

Členové školské rady vyjádřili jednomyslný souhlas se změnami v ŠVP. 



3. Paní Molčáková zaslala k VZ své připomínky: 

str. 32 - zmiňujete projekt Šablony, realizovaný v rámci OP VVV, nicméně máte tam 
neaktuální logo (uvádíte program OP VK, nikoliv OP VVV) - správný logolink posílám v příloze 
a prosím o nápravu; jinak jsou další logolinky zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/logolinky-op-vvv-1 
 
na téže straně je pak v části věty uvedeno "....ve výši....", bez konkretizace částky - je to takto 
v pořádku? Není nutné tam nic doplnit? 
 

Předseda školské rady se dotázal paní Nádvorníkové, zdali jsou připomínky paní Molčákové 

zapracované. Paní učitelka potvrdila zapracování připomínek. Předseda školské rady se 

dotázal, zdali má někdo další připomínky nebo dotazy k výroční zprávě a přistoupil k 

hlasování. 

Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Výroční zpráva za r. 2016/2017 byla schválena. 

 

4. Různé: 

Předseda školské rady vyzval ředitele školy Ing. Miroslava Krále, aby pohovořil o činnostech, 

které ve škole proběhly, probíhají či probíhat budou. Ředitel školy hovořil  

a) o dovybavení nové školní tělocvičny,  

b) o projektu Edison, kdy naší školu navštívili zahraniční studenti 

c) o snaze více dělit skupiny při výuce cizích jazyků 

d) o možnosti působení rodilého mluvčího na výuce jazyků (listopad – návštěvy pražského 

centra, které se touto tématikou zabývá) 

e) hodnocení nově rozdělených 4. tříd – ředitel školy seznamuje členy s velmi kladnou 

odezvou 

f) o rozšíření počtu asistentů, jejich vzdělávání, rozšíření do školní družiny 

g) o plánovaných změnách ve školní jídelně – zřízení dalšího výdejního okénka, změny při 

volbě druhu obědů 

h) o školním hřišti na šk. pozemku – vypracování studie na využití prostoru, která by 

zahrnovala sportovní část, pozemky i sad 

i) o projektu Šablony2 – nové vybavení PC učebny 

 

Předseda školské rady doplnil informace o rozšíření projektu Ovoce do škol i na druhý stupeň 

(nově dostávají ovoce a neochucené mléko 1x týdně všichni žáci školy). 

 

Jednání bylo ukončeno 17.25 
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