
ZÁPIS ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ŘÍJEN 2022 
 

Zahájení: 13. 10. 2022 v 16:30 

 

Přítomni: Zuzana Lebedová, David Černý, Renáta Hůlová, Jan Pošta, Pavlína Náprstková, 

Josef Prchal 

Hosté: Miroslav Král – ředitel školy 

 

Program jednání: 

1. Schválení Výroční zprávy ZŠ Čerčany za rok 2021/2022 

Členové ŠR v předstihu obdrželi textovou část Výroční zprávy, aby se s ní mohli seznámit. 

Na zasedání samotném byla předložena i část obrazová. Po jejím shlédnutí bylo zahájeno 

hlasování.  

Výsledek pro – 6, proti – 0, zdrželo se – 0. 

Výroční zpráva ZŠ Čerčany za školní rok 2021/2022 byla schválena. 

2. Různé 

1) O slovo se přihlásil člen ŠR Jan Pošta a oznámil, že toto je jeho poslední zasedání a že 

ve funkci člena ŠR končí. Předseda ŠR oznámil, že rezignace probíhá písemnou 

formou k rukám předsedy ŠR (rezignace byla písemně doručena 20. 10. 2022). 

Členové ŠR panu J. Poštovi poděkovali za jeho práci.  

2) Dotaz Z. Lebedové – Zda a jakým způsobem se na základní škole technicky řeší 

testování zaměstnanců na alkohol. Ředitel školy M. Král odpověděl, že škola má 

kalibrovaný detektor a probíhají namátkové dechové zkoušky. Předseda ŠR doplnil, že 

všichni zaměstnanci jsou seznámeni na pravidelných školeních, které provádí osoba 

odborně způsobilá paní J. Bešťáková. Ta navíc na posledním jednání oznámila, že 

dechové zkoušky namátkově bude dělat i sama.  

3) Dotaz P. Náprstkové - Jak to vypadá s aprobovaností vyučujících. Dle názoru člena ŠR 

paní P. Náprstkové je na škole malý počet aprobovaných učitelů na druhém stupni 

(podle výroční zprávy za školní rok 2021/2022) a vyučujících anglického jazyka. 

Ředitel školy odpověděl, že vyučující, kteří nemají požadované vzdělání, si ho 

doplňují. 

4) Dotaz Z. Lebedové – Jak probíhá známkování a jaká je koncepce v jednotlivých 

předmětech. Ředitel školy M. Král odpověděl, že probíhají pravidelná metodická 

sdružení 1. a 2.  stupně, na kterých se tyto věci probírají a navíc, že jsou pravidelné 

schůzky předmětových komisí jednotlivých předmětů, na kterých se toto řeší také. 



5) Informace ředitele školy. Ředitel školy M. Král informoval o začleňování ukrajinských 

žáků - žáci byli přiřazeni do jednotlivých tříd, kde se začleňují. Dále informoval, že je 

jim vytvářen plán pedagogické podpory a že škola přijala ukrajinskou asistentku pro 

snadnější komunikaci mezi vyučujícími a ukrajinskými žáky. Dále ředitel školy 

informoval, že o prázdninách byla vybudována druhá počítačová učebna, ve které se 

nachází 18 počítačů, které se podařilo získat sponzorským darem. Informace doplnil 

předseda ŠR o činnostech, které probíhaly o prázdninách na školním pozemku i 

v areálu školy. 

6) Člen ŠR D. Černý upozornil, že na webových stránkách školy jsou některé údaje ještě 

za školní rok 2021/2022. Ředitel školy přislíbil odstranění této věci. 

Jednání ukončeno v 18:15 

                                                                                                                            Zapsal J. Prchal  

                                                                                                                               předseda ŠR 

 


