
 
 

 
Zasedání ŠR 9.9.2020 od 16 h. 
 
Přítomní členové ŠR: Ing. D. Škrobánek 
                                   Mgr. J. Štychová 
                                   Mgr. R. Hůlová 
                                   Mgr. J. Prchal 
                                   Mgr. P. Náprstková 
 
                              Omluveni: Mgr. J. Pošta     
Hosté:  
K. Jarolímek za obec Čerčany,  
Ing. M. Král - ředitel školy,  
Mgr. Z. Vlasáková - zástupkyně ředitele školy  
 
Před oficiálním zahájením zasedání Školské rady všichni zúčastnění členové odhlasovali, že bude 
pořizován zvukový záznam tohoto zasedání na mobilní telefon, aby se zabránilo tomu, že se budou 
dodatečně upravovat zápisy zasedání ŠR. Vše, co bude řečeno, bude v neupravené verzi v zápisu 
daného zasedání ŠR. Dále paní Hůlová vznesla požadavek na to, aby se informace k rodičům či 
veřejnosti neřešily hned po konání ŠR na sociálních sítích, jako tomu bylo po minulém zasedání, kde 
byl zvolen novým předsedou ŠR pan Škrobánek. Veřejnost i rodiče se vše dozví ze zápisu ze 
zasedání ŠR, který bude umístěn na webových stránkách školy. 
                                              
Program:  
 
1. Výuka v době koronavirové vč. distanční výuky/ nový manuál pro školy vydaný MŠMT 
2. Komunikace školy s rodiči  
3. Prevence zneužívání dětí na internetu 
4. Možnosti a systematická práce na zlepšení dobrého jména školy  
5. Nově vzniklé parkoviště pro potřeby školy/ školní družiny – pravidla parkování  
6. Technické vybavení školy 
7. Personální obsazení školy pro nový školní rok 
 
 
K bodu č. 1: 
 
Pan Škrobánek popisuje situaci distančního vyučování ve školním roce 2019/20 a to zejména 
nejednotnost školy v přístupu k distančnímu vzdělávání. Dotazuje se na připravenost školy na 
podobnou situaci, která může nastat i v tomto školním roce.  
Pan ředitel Král odpovídá, že vychází z instrukcí Ministerstva školství ČR pro tento školní rok: 

- byla zřízena izolační místnost 
- zvýšená hygiena 
- pro výuku došlo k dovybavení technikou – PC je nyní v každé učebně s rychlým internetem a 

audiovizuálním připojením pro případ potřeby duální výuky 
- plánuje se také vybavit každého učitele notebookem 
- v případě nutnosti distanční výuky škola bude výuku provozovat prostřednictvím platformy MS 

Teams, na které v současnosti probíhá školení učitelů 
Pan ředitel také informoval, že v době letních prázdnin byla dána všem žákům možnost 
prázdninového doučování. Paní Hůlová doplňuje, že v průběhu září bude probíhat monitorování 
vědomostí žáků a případně dojde k úpravě tematických plánů pro tento školní rok.  
Pan Škrobánek děkuje za připravenost školy a vyjadřuje prosbu o řádné informování rodičů a jednotný 
systém distančního vyučování, pokud by taková situace znovu nastala. 
 
 
K bodu č. 2: 
 
Pan Škrobánek a paní Štychová prosí o sjednocení informací, které se dostávají k rodičům. 
Pan učitel Prchal zastává názor, že informace se dostávají k rodičům také prostřednictvím žákovských 
knížek. 



 
 

Pan Škrobánek se domnívá, že zatím se mnoho důležitých informací nedostává k rodičům včas (např. 
informace ohledně organizace prvního školního dne byla na stránkách školy vyvěšena pozdě a 
rozvrhy a informace o organizaci školního roku nejsou na stránkách školy dodnes), prosí o včasné 
informování rodičů a aby všechny podstatné informace byly zveřejňovány na webových stránkách 
školy. 
Pan ředitel Král slibuje, že škola bude pracovat na tom, aby rodiče byli informováni včas. 
Pan Škrobánek zakončuje tuto debatu domněnkou, že lepší informovanost rodičů pomůže k dobrým 
vztahům rodičů ke škole. 
 
 
K bodu č.3: 
 
Pan ředitel informuje o tom, jaká preventivní opatření škola má: 

- plán metodika prevence vždy aktualizovaný na konkrétní školní rok 
- krizový plán školy 
- mezi povinné dokumenty pro školy patří také Minimální preventivní program, který vypracovává 

metodik prevence na škole 
- škola spolupracuje s policií v Čerčanech 
- plánuje se zhlédnutí filmu V síti (pouze pro nejstarší žáky) do konce školního roku 
- bude probíhat také preventivní program s O2, který vlivem koronavirové situace neproběhl 

v minulém školním roce 
 
 
 
K bodu č.4: 
 
Pan Škrobánek se ptá, jak škola pracuje na dobrém jménu školy 

- zřízení přípravné třídy, která má velmi dobrou úroveň a je o ni velký zájem 
- individuální přístup k žákům se speciálními potřebami – fungování dvou speciálních tříd 
- pan ředitel informuje o připravenosti žáků 9.tříd na přijímací zkoušky 
- pan Prchal popisuje situaci žáka, který přestoupil z jiné školy a byl velmi spokojen 
- pan ředitel informuje o zvyšujícím se počtu žáků  
- pan Prchal připomíná také úspěchy žáků při sportovních turnajích, bohužel tyto sportovní 

aktivity jsou do konce prvního pololetí tohoto školního roku zrušeny 
 
 
 
K bodu č. 5: 
 
 
Pan Jarolímek informuje o pravidlech parkování na nově vzniklém parkovišti u školy. Uvádí, že bude 
zřízeno 8 parkovacích míst pro krátkodobé stání (K+R) po dobu 30 minut a 24 míst bude vyhrazen pro 
potřeby školy – zaměstnance a návštěvníky školy, kteří budou mít kartičku vydanou ZŠ Čerčany, ne 
tedy pro rezidenty. Čeká se pouze na vyjádření policie a stanovení dopravního značení MÚ 
v Benešově.  
Pan Škrobánek se dotazuje, zdali je možné rozšířit počet míst na parkování pro krátkodobé stání, 
protože dle jeho zkušenosti je pouhých 8 míst na ranní parkování rodičů přivážejících děti do školy 
nedostačující. Pan Jarolímek sdělil, že takto je to takto rozhodnuto a bude takto realizováno. 
Dále se pan Škrobánek pana Jarolímka dotazuje, zdali bude doplněn přechod pro chodce od 
parkoviště k bytovkám, protože děti přecházejí cestu bez přechodu v nejexponovanějším místě, tedy 
křižovatce, kde přijíždějí a odjíždějí auta na parkoviště. Dále navrhuje jednosměrnou silnici kvůli 
zjednodušení dopravní situace. Pan Jarolímek oznámil, že jednosměrnou silnici nikdy nikdo nezavede 
a přechod pro chodce tam nebude, protože je tam místo pro přecházení. Dále sdělil, že obec žádala 
Policii ČR o přechod pro chodce na toto místo, a to dokonce s osvětlením, ale bylo to zamítnuto. Místo 
pro přecházení je naznačeno značením pro slabozraké. Děti by měly být v rámci dopravní výuky 
edukovány jaký je rozdíl mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení. Dále navrhuje, aby 
zaměstnanec školy řídil ráno dopravu. Paní Náprstková se dotazuje, zda obec nemůže zažádat Policii 
ČR o zabezpečení přechodu před školou. Pan Jarolímek říká, že to možné není, a Pan Prchal dodává, 
že Policii ČR má podstav a není schopná toto zajistit. Pan Jarolímek dodává, že v Poříčí, kde jsou 
přechody ráno hlídány, tuto službu zajištuje Městská policie Benešov, protože je blíže k Benešovu. 



 
 

Paní Náprstková, jako zástupce zřizovatele, se dotáže přímo na obci zadali obec může oslovit 
Městkou policii v Benešově s žádostí o zabezpečení přechodů před ZŠ Čerčany.         
 
 
K bodu č. 6 
Pan ředitel Král informuje o modernizaci školní jídelny, která proběhla o prázdninách – nové linoleum 
a odhlučnění prostoru školní jídelny. Dále informoval o bezpečnostních opatřeních v jídelně, které se 
vztahují k současné situaci. Děti mají v současné době pouze jídlo. Plánuje se zrušení táců a přesun 
výdeje polévky a pití doprostřed jídelny. 
 
 
K bodu č 7: 
Pan ředitel Král sděluje, že v tomto školním roce je vše zabezpečeno, stav pedagogického sboru 
z hlediska odbornosti je za dobu jeho působení na škole vůbec nejlepší. 
Paní zástupkyně Vlasáková informuje o přijímání nových asistentů pedagoga.  
 
 
Na závěr pan Škrobánek děkuje všem přítomným za aktivní přístup. Všichni přítomní se shodli na 
termínu dalšího zasedání školské rady, které se uskuteční 8.10. 2020 od 17hodin za účelem 
projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ Čerčany za školní rok 2019/2020 a k dodatku školního 
řádu. 
 
Zasedání je ukončeno v 17h 30 minut. 
 
 
 
 
 
  
 


