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Z Á P I S 
z 8. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 5. listopadu 2007 v budov ě školy 
 
 
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Lenka Dvořáčková 
 Petr Fuksa 
 Lenka Chládková 
 
Zástupci Města: Bc. Marcela Havlíčková 
 Katarína Krejčí 
 Pavel Horák 
 
Zástupci školy: Mgr. Hana Simandelová 
 Mgr. Roman Fuksa 
 Mgr. Zdeněk Bílý 
 
PROGRAM: 
 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 
3. Blok zástupců města 

a) informace ohledně aktuálního stavu plánované I. etapy rekonstrukce školy 
b) informace týkají se přijatých opatření po zatečení do budovy ZŠ 

4. Blok zástupců školy 
a) informace o stavu zpracování projektu na čerpání dotace z kraje (viz Zápis ŠR č. 7, 
Ad. 3, a) 

5. Blok zástupců rodičů 
6. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2006/2007 
7. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2008 
8. Závěr 
 
 
Ad 1. Zahájení a schválení programu jednání 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Poté bylo hlasováno o navrženém 
programu jednání. 
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Kontrola úkol ů 

a) Pavel Horák - odklízení sněhu v okolí školy bude v průběhu zimních měsíců zajištěno 
pracovníky společnosti SATESO spol. s r.o. 

b) Mgr. Hana Simandelová – školní ples proběhne v průběhu měsíce února 2008 a 
organizuje ho občanské sdružení Kalamář. Určitá možnost spolupráce členů školské 
rady by se mohla týkat zajištění sponzorských darů příp. pomoci s přípravou, úklidem 
sálu. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 3. Blok zástupc ů města 

a) Místostarosta města p. Pavel Horák předložil členům školské rady veškerou 
dokumentaci I. etapy plánované rekonstrukce školy resp. pavilonu B (bazén a 
tělocvična): 

� konzultovaná i se zástupci školy 
� obsahuje mimo jiné i vyjádření hygieny (MHS/KHS) 
� výběrové řízení na dodavatele stavby proběhne zřejmě začátkem roku 2008, 

samotná realizace pak v průběhu jara/léta 2008 
 



 2 

Dále informoval, že se souběžně tvoří i studie rekonstrukce zbývajících pavilonů ZŠ 
(A, C) tak, aby všechny pavilony vizuelně tvořily nedílný celek. 

� studie bude hotova do konce roku 2007 
� poté by mělo následovat připomínkování zainteresovaných stran 

Školská rada bere na vědomí. Zároveň požaduje možnost nahlédnutí do připravované studie rekonstrukce 
zbývajících pavilonů ZŠ. 

b) Zástupci města dále informovali o způsobu opravy terasy u školní jídelny proti zatékání 
do šaten a suterénních prostor pod školní jídelnou. Poruchy pláště by měly být místně 
vyspraveny, zality izolační hmotou a celá plocha pokryta vodotěsnou nepochůznou 
izolací. Záruka na materiál i provedené práce bude 2 roky. Práce na opravě byly 
zahájeny 1.11.2007 a měly by být ukončeny 6.11.2007. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 4. Blok zástupc ů školy 

a) Mgr. Zdeněk Bílý informoval o přípravě podkladů na čerpání dotace, která by se měla 
týkat realizace závlahového systému na školním hřišti. Žádost o čerpání dotace za 
město zpracuje Ing. Líbalová. Dále informoval o realizaci vrtu (81 m hlubokého) v areálu 
školního hřiště, na základě kterého by měl odborník posoudit jeho vydatnost a podat 
k tomu konečné stanovisko. 
Školská rada bere na vědomí. 

b) Zástupci školy žádají o dohled a kontrolu areálu školy příslušníky Městské policie a to 
zejména v průběhu odpoledních hodin, kdy dochází k ničení školního majetku hlavně 
v areálu školního hřiště. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 6. Schválení výro ční zprávy školy za školní rok 2006/2007 

Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
 
Ad 7. Projednání návrhu rozpo čtu školy na rok 2008 

a) Členové školské rady požadují upřesnění resp. rozklíčování jednotlivých položek 
rozpočtu. Z toho důvodu iniciují v nejbližší době jednání s dotčenými stranami – 
vedoucím finančního odboru Ing. Vévodou, ředitelem ZŠ Šlapanice Mgr. Klaškou a 
vedoucí školského odboru Ing. Líbalovou. Přítomen bude i zástupce za školskou radu. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 8. Závěr 

Jednání školské rady skončilo v 17.20 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Marcela Havlíčková 
Zápis zpracovala: Katarína Krejčí 


