
Zápis ze 4. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 
konaného dne 9. března 2015 v budově MÚ Šlapanice  
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Ing. Šárka Hloušková 

Mgr. Iveta Nesrovnalová 
Bc. Květa Lucáková 

Zástupci města:  Ing. Martina Schusterová 
Mgr. Michal Klaška  

Zástupci školy:   Mgr. Zora Dufková 
 Mgr. Šárka Štěpánková  

Omluveni:  Mgr. Kateřina Migdauová 
   Mgr. Lubomír Konečný 
Hosté:   Mgr. Michaela Trněná 

 

Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 
3. Blok zástupců rodičů 
4. Blok zástupců města 
5. Blok zástupců školy  
6. Závěr 

Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady (dále ŠR) zahájila předsedkyně paní M. Schusterová v 17:00 hodin v počtu 7 
přítomných členů, 2 omluveni. Poté byl představen program jednání, selekce jednotlivých témat dle priorit 
a úkolů. Bylo iniciováno odsouhlasení programu jednání. 

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. ŠR schvaluje program jednání. 

Kontrola úkolů 
Podněty podané zřizovateli 
Paní starostka Mgr. M. Trněná, host jednání ŠR, informovala ŠR o výzvách, které obdržel pan ředitel Mgr. 
R. Skočovský dne 9. 3. 2015. Jedná se o výzvu k odstranění zjištěných nedostatků týkajících se doplnění 
Výroční zprávy za školní rok 2013/2014, její zaslání zřizovateli a zveřejnění, a dále žádosti o zaslání 
záznamů o školních úrazech. Dále se jedná o upozornění na nevhodné chování a povinnost zachovávat 
mlčenlivost. 

ŠR bere na vědomí. 

Paní starostka informovala ŠR, že dne 5. 3. 2015 zřizovatel přijal petici za odvolání Mgr. R. Skočovského 
z funkce ředitele školy. Petici podpořilo 41 ze 49 pedagogických pracovníků. Petice se týkala pouze 
pedagogických pracovníků, a proto nebyla předložena ostatním zaměstnancům školy. Přijatá petice bude 
řešena Radou města. 

ŠR bere na vědomí 

Koncepce rozvoje ZŠ Šlapanice 
ŠR se seznámila s koncepcí rozvoje ZŠ Šlapanice 2014 – 2018 vypracované ředitelem školy Mgr. R. 
Skočovským. Jedná se o stručný teoretický dokument, který postrádá vlastní vizi autora, konkrétní 
představu o rozvoji školy a osobní zájem. Dokument se jeví jako nedostatečný podklad pro posouzení 
směřování školy a způsobu jejího vedení. 

 

  

 



ŠR bere na vědomí. Přítomni členové se shodli, že v současném stavu dokument nebude připomínkován v 
jeho jednotlivých bodech. Koncepce školy zůstává prioritou pro další jednání. 

Blok zástupců rodičů, města, školy 
Stravování ve školní jídelně  
ŠR se seznámila s odpovědí pana ředitele Mgr. R. Skočovského zaslané dne 27. 2. 2015 na otázky 
adresované písemně dne 19. 2. 2015. 

Dne 1. 3. 2015 požádala předsedkyně ŠR pana ředitele o zaslání zprávy ČŠI, jež prováděla kontrolu 
v únoru 2015. 

ŠR bere na vědomí. 

Závěr 
Další jednání ŠR je plánováno dne 26. 3. 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 19:15 hodin. 

 

Zapsala: M. Schusterová 

Zápis zpracovala: M. Schusterová, Š. Hloušková 

 


