
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722 
ze dne 25. 9. 2018 

 

Přítomní členové ŠR:  
Zástupci školy: Ing. Pavla Nádvorníková, Josef Prchal 
Zástupci rodičů: Iveta Zburníková, Ivana Adámková 
Zástupci zřizovatele: Mgr. Pavlína Náprstková, Tomáš Vaněk DiS. 
 
Hosté: Ing. Miroslav Král – ředitel ZŠ 
 
Jednání školské rady začalo v 16:00 hod. 

Program jednání:  

1. Volba předsedy školské rady 

2. Výroční zpráva a její schválení 

3. ŠVP – informace 

4. Školní řád  

5. Diskuze 

 

1. Na úterý 25. 9. 2018 svolal ředitel školy Ing. M. Král první – ustavující schůzi nově zvolené 

školské rady. Po zahájení vyzval přítomné členy k volbě předsedy Školské rady. Zástupci 

zřizovatele a rodičů navrhli pana Josefa Prchala. K hlasování: pro - 4 (Mgr. Pavlína 

Náprstková, Tomáš Vaněk DiS., Iveta Zburníková, Ivana Adámková); proti - 0; zdrželi se - 2 

(Ing. Pavla Nádvorníková, Josef Prchal). Na základě výsledku hlasování ředitel předal další 

vedení schůze školské rady nově zvolenému předsedovi. 

 

2. Členové školské rady byli seznámeni s návrhem výroční zprávy a její obsah byl jednomyslně 

odsouhlasen. Hlasování: pro - 6   proti - 0  zdržel se – 0 

 

3. Členové školské rady byli seznámeni s drobnými změnami v ŠVP, které již byly odsouhlaseny 

pedagogickými pracovníky. Jednalo se o přesouvání učiva tak, aby lépe vyhovovalo potřebám 

žáků. Větší přesuny se uskutečnily pouze v 1. a 6. ročníku v učivu anglického jazyka. Členové 

školské rady berou tyto změny na vědomí a vyjadřují souhlasné stanovisko. 

 

4. Seznámení nových členů s novými dodatky ve školním řádu za školní rok 2017/2018. Jedná se 

o tyto dodatky: 

 

a) Dodatek o pohybu v šatnách 

b) Dodatek o nošení telefonů a jiných přístrojů do školy 

c) Dodatek o dohledu nad dětmi v infocentru a na hřišti u školní družiny 

d) Dodatek o ochraně dat – GDPR 

e) Dodatek ke klasifikačnímu řádu 

Všechny uvedené dodatky členové školské rady odsouhlasili (pro – 6; proti – 0; zdrželi se – 0). 

 

5. Diskuze 

a. Žádost členů školské rady dodat na školní web ŠVP na školní rok 2018/2019. 

b. Pan Vaněk se ptá ředitele školy na personální obsazení školního roku 2018/2019. 

Ředitel školy odpovídá, že personální obsazení je zabezpečeno, vzniká nový 



požadavek na místo asistenta pedagoga. Dále ředitel školy oznamuje, že přípravná 

třída pokračuje i v tomto školním roce a byla zřízena také druhá speciální třída.  

Dále ředitel školy oznamuje, že na obsazení místa školníka se hlásilo 5 uchazečů, 

v současné době je zaškolován jeden z nich – na 0,5 úvazku.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:55. 

 

                                                                              Zapsal: Josef Prchal – předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 


