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Z Á P I S 
z 5. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 21. kv ětna 2007 v budov ě školy 
 
 
Přítomni:  
Zástupci rodičů:  Lenka Chládková 

Lenka Dvořáčková 
Petr Fuksa 
 

Zástupci Města: Pavel Horák 
Bc. Marcela Havlíčková 
Katarina Krejčí 
 

Zástupci školy: Mgr. Zdeněk Bílý 
Mgr. Roman Fuksa 
Mgr. Hana Simandelová  
 

 
 

                  
PROGRAM: 
 
1. Úvod 
2.  Seznámení s novými členy 
3. Jednací řád ŠR 
4. Vzdělávací problematika 
5. Materiální problematika 
6. Internetové stránky ZŠ Šlapanice 
7. Závěr 
 
 
1. Jednání školské rady bylo zahájeno v 16,05 hod., pan Fuksa se dostavil 16,15 hod. 
 
 
2. Přivítání nových členů, a to zástupců Města Šlapanic ve složení Pavel Horák – 

místostarosta, Marcela Havlíčková a Katarina Krejčí. 
 
3. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud stanoven jednací řád, byla požádána p. 

Havlíčková o předložení návrhu na tento řád do příštího jednání RŠ. 
 
4. Vzdělávací problematika: 

- specializace tříd 
- spolupráce ZŠ Šlapanice s jinými školami 
- preventivní programy 
- výroční zpráva 
- koncepce školy 
- roční plán 

(výroční zprávu, koncepci školy, roční plán předloží na dalším jednání 
zástupci školy) 

- školní vzdělávací program (bude dodán ředitelem školy co nejdříve p. 
Chládkové, aby ho mohla rozeslat členům ŠR k seznámení a následného 
schválení na další radě). 
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Diskuse: - slučování osmých tříd pro velký odchod žáků počátkem šk. roku 
 
 

5. Materiální problematika: 
- vztah Města Šlapanic k ZŠ 
- plánovaná rekonstrukce školy  
- získávání financí od ministerstva školství a EU 
- rekonstrukce hřiště za školou (žádost o pomoc Města při řešení problémů 

s vandalismem na tomto hřišti a návrh na přijetí správce této plochy) 
- dotace od Města na školy v přírodě (termín schválení na Radě města 

22. 5. 2007) 
- požadavek na dřívější termíny poskytování dotací od Města (návrh na 

měsíce březen, duben) 
- vnitřní vybavení školy: - tabule jsou již vyměněné téměř na celé škole (I. 

stupeň částečně, II. stupeň celý)                         
- rozšíření únikových východů (řešení při 

rekonstrukci ZŠ) 
- část I. stupně vyměněny stoly a židle, zbytek musí 

být  do 31. 12. 2007 
 
 

Diskuse: -   promrzající rohové třídy (hlavně na I. stupni ZŠ)  
- návrh na podávání obědů ve školní jídelně bez polévek 

 
 
6. Internetové stránky ZŠ Šlapanice:   

- kompetence školské rady 
- kontakty na členy rady 
- zápisy z rad 
- jednací řád (bude dodán až po schválení na dalším jednání ŠR) 

 
Tyto podklady dodá řediteli ZŠ p. Chládková ke zveřejnění na stránkách                            
http://www.zsslapanice.cz/                      

 
             
 
7.   Termín dalšího jednání školské rady byl stanoven na 11. června 2007 v 16,30 hod. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Chládková  
 

 
 

 
 
 
 


