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Z Á P I S 
z 4. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 2. listopadu 2009 v budově školy 
 
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Radmila Klašková 
 Hana Krčmová 
  
Zástupci Města: Bc. Marcela Havlíčková 
 Katarína Krejčí, DiS. 
 Pavel Horák 
 
Zástupci školy: Mgr. Zora Dufková 
 
 
Nepřítomni (omluveni): 
Zástupci rodičů: Gabriela Pořízková 
 
Zástupci školy: Mgr. Lubomír Konečný 

Mgr. Zdeněk Bílý 
 
PROGRAM: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 
3. Blok zástupců města 

a) informace ohledně aktuální stavu rekonstrukce budovy školí tělocvičny a bazénu 
b) dopis Radě města Šlapanice týkající se činnosti školního psychologa 

4. Blok zástupců školy 
a) informace k úrazu žáka, který se stal během loučení žáků 9. tříd poslední 

červnový týden 
5. Blok zástupců rodičů 
6. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009 
7. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2010 
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: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Kontrola úkolů 

Z minulého jednání ŠR nevyplynuly pro jednotlivé členy ŠR žádné konkrétní úkoly. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 3. Blok zástupců města 

a) Místostarosta Pavel Horák informoval členy školské rady o aktuálním stavu rekonstrukce 
pavilonu B (bazén a tělocvična): 
 rekonstrukce pokračuje dle schváleného harmonogramu prací 
 kontrolní dny probíhají vždy ve čtvrtky – posunutí jen jediného termínu a to u 

bouracích prací – posunutí termínu bylo zhotovitelem zdůvodněno 
 dokončení plánováno na 10.3.2010 
 členové školské rady se seznámili s posledním zápisem z kontrolního dne, který se 

uskutečnil 29.10.2009 
Školská rada bere na vědomí. Zároveň vznáší prostřednictvím Pavla Horáka dotaz zřizovateli,, jakým 
způsobem bude probíhat běžný provoz po dokončení rekonstrukce – provoz pro veřejnost. Kdo bude zajišťovat 
financování provozu bazénu pro veřejnost a jakým způsobem bude naloženo s příp. výnosy. 
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b) Předsedkyně ŠR informovala členy školské rady o zamítnutí Žádosti o dotaci v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ze kterého měla být 
financována činnost školného psychologa a seznámila členy školské rady s obsahem 
dopisu adresovaného Radě města Šlapanice, ve kterém žádá zřizovatele o poskytnutí 
finančních prostředků na 0,5 úvazek školního psychologa, který by se stal součástí 
stávajícího poradenského centra, které již na základní škole funguje. Do náplně tohoto 
pracovníka by zatím spadala následující činnost: 
 Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. 
 Řešení výchovných problémů žáků. 
 Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 
 Screening, ankety, dotazníky ve škole. 
 Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. 
 Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání, pro 

zákonné zástupce v oblasti výchovných problémů dětí. 
 Metodická pomoc pedagogům. 
 Individuální práce se žáky s výchovnými problémy. 
 Skupinová práce ve třídách pro zlepšování klimatu třídy. 
 Účast na adaptačních programech. 
 Spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami 
V blízké budoucnosti se zástupci školy budou prostřednictvím ředitele ZŠ Mgr. Michala 
Klašky opakovaně snažit zažádat o poskytnutí finančních prostředků z dalšího možného 
dotačního titulu a získat finance na příp. navýšení úvazku školního psychologa nebo na 
celkové zkvalitnění provozu poradenského centra na základní škole.  
Iniciativa týkající se zřízení postu školního psychologa byla přednesena Katarínou Krejčí 
i na posledním jednání Komise pro výchovu, vzdělání a využití volného času a byla jí 
přislíbena podpora i z této strany. 
Znění dopisu vč. přílohy bylo předáno místostarostovi Pavlu Horákovi, který ho zařadí na 
nejbližší jednání Rady města Šlapanice. 
Školská rada bere na vědomí a obsah dopisu Radě města Šlapanice schvaluje. Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se 
zdržel. 
 

Ad.4. Blok zástupců školy 
Paní učitelka Zora Dufková informovala členy školské rady o úrazu, který se stal 
poslední červnový týden během loučení žáků 9. tříd se studiem na základní škole. Došlo 
při něm k popálení žáka, které si způsobil sám při zakázané manipulaci s ohněm. V tuto 
chvíli by již měl mít žák popáleniny zahojené. V souvislosti s tímto případem byli 
pedagogičtí pracovníci znovu poučeni, opětovně připomenuta směrnice o BOZP a 
pořádání školních akcí a škola v měsíci listopadu 2009 nechá proškolit několik 
zaměstnanců pro získání kvalifikace zdravotník zotavovacích akcí. 

 Školská rada bere na vědomí. 
 

Ad.5. Blok zástupců rodičů 
Zástupci rodičů vznesli dotaz ohledně zahrnutí balíku 500 listů papíru do kopírky formátu 
A4 do školních pomůcek pro tento školní rok. Paní učitelka Dufková jim upřesnila, že se 
nejednalo o povinnou školní pomůcku, ale o dobrovolný příspěvek na pokrytí nákladů 
spojených s přípravou (kopírováním) podkladů pro žáky do jednotlivých vyučovacích 
hodin. 
Zástupci rodičů požádali o uvedení režimu zvonění a přestávek, které na letošních 
rozvrzích na internetových stránkách školy chybí. 
Byl vznesen i dotaz ohledně doplňování a zadávání aktuálních informací na 
internetových stránkách školy. 
Školská rada bere na vědomí. Zároveň žádá pana ředitele o uvedení režimu přestávek  a průběžného uvádění 
aktuálních informací (např. ředitelská volna, třídní schůzky apod.)  na stránkách školy a v příštím školním roce 
i přesnější informace rodičům ohledně školních pomůcek. 

 
Ad. 6. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
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Ad. 7. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2010 
Návrh rozpočtu byl zpracován v celkové výši 5 800 000,- Kč. O částku odpovídající 
rozdílu ve výši odpisů roku 2009 a 2010 byla navýšena položka „nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku“ (celkový rozpočet nezměněn) z důvodu nutnosti 
pořízení nového žákovského nábytku, na jehož výměnu končí výjimka 31.12.2010. Ani 
s tímto položkovým přesunem však nebude splněna podmínka výměny nábytku. V roce 
2010 dále končí řada výjimek např. bezbariérové přístupy, bezbariérová sociální 
zařízení, zajištění odpovídajícího umělého osvětlení v učebnách apod., proto je nutné 
projednání těchto výjimek a sdělení stanoviska zřizovatele na příp. prodloužení termínu 
těchto výjimek apod. 
Školská rada bere na vědomí. Zároveň žádá zástupce zřizovatele o zvážení možnosti realizace bezbariérových 
přístupů v rámci současné rekonstrukce pavilonu bazénu a tělocvičny a tímto také pověřuje Bc. Marcelu 
Havlíčkovou k účasti na jednání ohledně výše rozpočtu školy na rok 2010 se zástupci finančního odboru města 
Šlapanice. 
 

Ad. 8. Závěr 
Jednání školské rady skončilo v 17.35 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Marcela Havlíčková 
Zápis zpracovala: Katarína Krejčí, DiS. 


