
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722 
ze dne 28. 6. 2018 

 
Přítomní členové ŠR: Pavel Šetek, Mgr. Pavlína Náprstková, Josef Prchal, Ing. Pavla Nádvorníková, 
Tomáš Vaněk, DiS.  
 
Hosté: Ing. Miroslav Král, ředitel školy, Vladimíra Molčáková (bez hlasovacího práva z důvodu zániku 
mandátu) 
 
Jednání školské rady začalo v 16:30 hod. 
 
Program jednání: 

1. Hodnocení školního roku 2017/2018 

2. Plány do budoucna (dotace, stavební úpravy, atd.) 

3. Výsledky zápisu do prvních tříd 

4. Přípravná třída, speciální třída 

5. Dodatek ke klasifikačnímu řádu 

6. Různé 

Takto navržený program byl jednomyslně schválen. 

V rámci bodu 6. Různé se přihlásil pan Vaněk ohledně voleb do nové školské rady.  

1. Ředitel školy informoval o úspěšnosti žáků 5. a 9. tříd ohledně navazujícího vzdělávání. Zmínil 

jednoznačný přínos vybudování nových prostor – třídy nejsou přeplněné, což vede ke 

zkvalitnění výuky. Díky vlastní tělocvičně se tělesná výchova může vyučovat 

v jednohodinových blocích. Dále ředitel školy zmínil úspěchy žáků v soutěžích (sportovních i 

vědomostních). Na škole proběhl jazykový projekt Edison a od příštího školního roku se 

plánuje projekt Rodilý mluvčí.  

 

2. V současné době probíhá rekonstrukce cvičné školní kuchyňky a rekonstrukce sociálního 

zařízení u jídelny. Tyto práce jsou vedeny ve spolupráci se zřizovatelem. V plánu je i 

přemístění a rekonstrukce keramické dílny, čímž dojde nejen ke zkvalitnění výuky, ale i 

možnosti navýšení počtu zájemců o tento kroužek. Dále se připravuje rekonstrukce školního 

pozemku, kde má vzniknout sportovní a oddechová zóna a také zázemí pro školní družinu. Na 

všech těchto projektech se významně podílí starosta obce Martin Richter a radní Kamil 

Jarolímek.  

 

 

3. K zápisu se dostavilo 71 dětí a po všech odkladech bylo ke dni 28. 6. 2018 bylo do prvních tříd 

přijato 51 žáků. Budou tedy otevřeny dvě třídy. 

 

4. Přípravná i speciální třída měla pozitivní ohlas ze strany školy i rodičů. Žáci v těchto třídách se 

mohou přirozeně rozvíjet, zdokonalují se také jejich sociální vazby na své vrstevníky. Je jim 

věnována individuální péče, která by v běžných třídách nebyla v takovém rozsahu možná.  

 



5. Předseda školské rady seznámil členy školské rady s návrhem dodatku ke klasifikačnímu řádu, 

který byl schválen pedagogickými pracovníky.  Nová podoba nabízí širší možnosti hodnocení 

žáků. K tomuto dodatku se souhlasně vyjádřili všichni členové školské rady. 

Dodatek ke klasifikačnímu řádu  
 
Průběžnou klasifikaci zapisují učitelé do programu Bakaláři nejpozději do 10 pracovních dnů 
od realizace. U známek je uvedené datum realizace (s výjimkou individuálně udělovaných 
známek, např. ústní zkoušení) a stručný popis, za co byla známka udělena. Každá známka má 
přidělenou příslušnou váhu, výsledný průměr je vážený průměr. O možnostech přidělených 
vah jsou žáci (a prostřednictvím žáků jejich zákonní zástupci) informování na začátku školního 
roku v rámci úvodních hodin jednotlivých předmětů.  
V průběhu celého vzdělávání mohou vyučující užívat motivační pravidla, konkrétně motivační 

razítka, obrázky a grafické symboly jako hvězdičky, podtržení známky a podobně, stejně tak 

jako známky s mínusem. Toto hodnocení nebude zapisováno do Notýsků, Žákovských knížek 

ani do programu Bakaláři, slouží pro interní potřebu vyučujících a k motivaci žáků. Vyučující si 

povede skutečnou známku ve svém učitelském záznamníku. Výjimku tvoří žáci 1. tříd. U nich 

je možné používat hodnocení razítky i při zápisu do Notýsků. 

 

6. Na podzim vyprší mandát stávající školské rady. Ředitel školy tedy vyhlásí nové volby tak, aby 

na začátku nového školního roku byli zvoleni dva noví zástupci pedagogického sboru. Po 

informacích, které budou uveřejněny na stránkách školy (děti je obdrží v písemné podobě), 

proběhnou volby za rodiče na prvních třídních schůzkách, tedy 13. 9. 2018. Poté jmenuje své 

dva zástupce zřizovatel. Následně ředitel školy svolá první zasedání, čímž započne tříleté 

funkční období školské rady. 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:00. 

        Josef Prchal  


