
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ v Čerčanech, Sokolská 180, 25722 
 
 
 
Termín konání: 17. 9. 2019 v 16:00 hod. 
Přítomní členové ŠR:  
Zástupci školy: Mgr. Renata Hůlová, Josef Prchal 
Zástupci rodičů: Iveta Zburníková, Ivana Adámková 
Zástupci zřizovatele: Mgr. Pavlína Náprstková, Tomáš Vaněk DiS. 
Hosté: Ing. Miroslav Král, ředitel školy 
 
Program jednání:  

1. Představení nového člena Školské rady  

2. Organizace školního roku 2019/2020 

3. Představení nových zaměstnanců 

4. Doplňky ve školní dokumentaci 

5. Plány v rozvoji školy 

6. Různé – diskuze  

 

1.  Předseda ŠR představil nového člena ŠR – zástupce pedagogického sboru paní Mgr. Renatu 

Hůlovou. 

2. Předseda ŠR požádal o slovo ředitele školy Ing. Miroslava Krále, aby ŠR seznámil s organizací 

školního roku 2019/2020. Ředitel školy oznámil, že v tuto chvíli je plná obsazenost pedagogického 

sboru s výjimkou paní učitelky Martínkové, která nastoupí od 1. 11. 2019 – za ní je zatím 

dlouhodobý zástup na německý jazyk – paní Vlachovská. Zástupce ŠR paní Náprstková a pan 

Vaněk se dotazují na personální změny, na důvody odchodu učitelů, na aprobovanost učitelů a 

asistentky pedagoga. Ředitel školy reaguje, že v tuto chvíli je pedagogický sbor kompletně 

obsazený, posílený o dalšího vyučujícího anglického jazyka, že škola má dva vyučující německého 

jazyka, že výuka českého jazyka a matematiky je plně pokrytá a že jeho cílem je stabilizace 

učitelského sboru. Dále informuje, že škola má v tuto chvíli jedenáct asistentů pedagoga. Dále 

zmiňuje, že se škola zaměří na dopředu plánované akce, které budou tematicky zaměřené. Škola 

má do výhledu pořádat i zahraniční zájezdy. Ředitel školy podává informace o naplnění přípravné 

třídy. 

3. Ředitel školy a předseda ŠR informují ŠR, že začíná probíhat rekonstrukce keramické dílny, 

dokončení rekonstrukce hlavní plynové kotelny. Pan Vaněk informuje o stavu rekonstrukce 

školního pozemku – zhotovená dokumentace od paní architektky Jiráskové. V první fázi proběhne 

zhotovení parkovacích stání a ve druhé fázi srovnání pozemku a oplocení. 

4. ŠR je informována: 

a) O Dokumentu jak postupovat při úrazu žáka, který byl schválen pedagogickou radou na jaře 

2019. Všichni členové ŠR berou tuto informaci na vědomí a souhlasí. 

 

b) Dodatek č. 4 ke Školnímu řádu ze dne 6. 6. 2019, bod č. 22 



 O všech přestávkách je žákům umožněn pohyb mimo třídu a navštěvovat žáky z jiné třídy, 

ovšem pouze se souhlasem pedagoga, který v tu dobu vykonává dohled. To znamená, že žáci 

budou dodržovat veškerá stanovená pravidla slušného a bezpečného chování, o přestávkách 

se žáci nezdržují na schodištích a v šatnách a nechodí z poschodí do poschodí, o velké 

přestávce je žákům umožněno využívat prostory školní tělocvičny. 

Předseda školy dává hlasovat o odsouhlasení tohoto doplňku Školního řádu. 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 

 

c) Dodatek ke Školnímu řádu č. 17 ze dne 6. 6. 2019, bod č. 2  

Je-li žák přistižen při používání tabákových výrobků, elektronické cigarety, nebo vaporizéru 

v prostorách školy, nebo v době školního vyučování nebo na akci pořádané školou, 

pedagogický pracovník mu tabákový výrobek odebere a zajistí, aby nemohl v konzumaci 

pokračovat. 

Předseda školy dává hlasovat o odsouhlasení tohoto doplňku Školního řádu. 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0  

5. Různé – ŠR dostává informace o úpravě webových stránek školy, které budou muset splňovat 

parametry pro nevidomé spoluobčany.  

 

Jednání ukončeno v 17:50. 

Další jednání se uskuteční ke konci měsíce října 2019. 

 

 

Zapsal: Josef Prchal, předseda ŠR 

 

 


