
Z Á P I S 
z 2. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 14. května 2018 v budově školy 
 
Přítomni: 

Zástupci rodičů: Mgr. Andrea Hrabáková 
 Mgr. Jiří Hrdina 

 Ing. Milan Pernica 
 

Zástupci města: Ing. Martina Schusterová 
 Mgr. Michal Klaška 
 Mgr. Kateřina Migdauová 

 
Zástupci školy: Mgr. Zora Dufková 
 Mgr. Jana Havlíčková 
 Ing. Jitka Vilímová 

 
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Třídnické hodiny pro 2. stupeň 
3.   Konání třídních schůzek pro 1. i 2. stupeň ve stejný den 
4.   Zveřejňování výsledků soutěží na školním webu nebo na fb 
5. Mobilní telefony a jejich používání ve škole 
7. Zadávání DÚ 
6.   Různé a závěr 

 
Ad 1. Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské bylo zahájeno v 17,00hod. a místopředsedkyně seznámila členy s programem. 
Hlasování: pro – 9,proti – 0, zdržel se- 0. Školská rada program schvaluje. 
 
Ad 2. Třídnické hodiny a jejich konání 
Třídnické hodiny jsou velice důležité pro vytváření zdravého klimatu v jednotlivých třídách. Třídní učitelé 
ve svých vyučovacích hodinách nemají na tuto práci prostor ani čas. Školská rada se shodla na tom, že 
škola má třídnické hodiny dobře nastavené, jen dojíždějícím dětem nevyhovuje, že třídnická hodina je 
nasazena na 1. vyučovací hodinu a to jednou za dva týdny. Když žáci mají začátek vyučování až na 2. 
vyučovací hodinu, nemají se jak dopravit do školy a musí tedy jezdit vždy na 7,55 hod. a čekat celou 
první hodinu na recepci u bazénu. Školská rada navrhuje, že pokud by to rozvrhově nedělalo problémy, 
posunout třídnické hodiny na konec vyučování alespoň pro 6. ročníky, kdy to rozvrh umožňuje. 
 
Ad 3. ŠR dostala námět od rodičů, zda by nebylo vhodné konat třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň zvlášť a 
to každé v jiný den. Jako jeden z důvodů byla zmíněná neúnosná dopravní situace v okolí školy. 
Protože na škole jsou někteří vyučující propojeni s oběma stupni, je stanovení společného termínu 
v pořádku. Na začátku školního roku jsou termíny těchto schůzek vyvěšeny na webových stránkách 
školy a tak si rodiče mohou dopředu naplánovat dojezd do školy, popřípadě omezit automobily a nebo 
se dopravit jiným způsobem. 
 
Ad 4. Z důvodů GDPR nemůže škola vyvěšovat výsledky matematických a jiných soutěží jiným 
způsobem, než dělá doposud. S výsledky soutěží se mohou rodiče seznámit v konzultačních hodinách u 
třídního učitele nebo na třídních schůzkách. Žák je o svých výsledcích informován od třídního učitele 
nebo vyučujícího daného předmětu. 
. 
Ad 5. Pravidla pro používání mobilních telefonů ve škole jsou v přesném znění ve školním řádu školy a 
ŠR nepovažuje za alarmující tuto situaci zatím měnit. Každým rokem škola pořádá řadu preventivních 
programů a to i prevence kyberšikany jak pro žáky 1. i 2. stupně, tak i pro rodiče. 
 



Ad 6. ŠR má za to, že žáci od druhého ročníku si mají DÚ zapisovat sami, čímž se mají vést 
k samostatnosti. Učitelé se mají věnovat přípravě na vyučovaní a ne vypisovat seznam DÚ na internet. 
  
Ad 7. ŠR dostala také dotaz, zda bude škola pořádat v příštím školním roce doučování jako přípravu na 
přijímací zkoušky na střední školy. Pokud bude škola takové doučování pořádat, žáci i rodiče získají 
informace na Jarmarku kroužků, a to přímo od vyučujících, kteří by si tyto kroužky otevřeli. Ten se koná 
ve středu 5. 9. 2018. 
 
 
 
Dotazy a podněty lze zasílat kterémukoliv členu ŠR, kontakty jsou zveřejněny na webu školy. 
 
Zasedání školské rady skončilo v 18,30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 


