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Z Á P I S 
z 7. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 27. června 2011 v budově školy 
 
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Radmila Klašková 
 Gabriela Pořízková 
  
Zástupci Města: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. 
 Pavel Horák 
 Katarína Krejčí, DiS. 
 
Zástupci školy: Mgr. Zora Dufková 

Mgr. Zdeněk Bílý 
 Mgr. Lubomír Konečný  
 
Nepřítomni (omluveni): Hana Krčmová 
 
Hosté: Mgr. Michal Klaška 
 
PROGRAM: 
1. Zahájení, schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 
3. Blok zástupců města 

a) představení nového člena školské rady doc. RNDr. Svatopluka Nováka, CSc. 
b) informace ohledně stavu dotačního titulu na pokračování rekonstrukce budovy školy 
c) příprava voleb zástupců rodičů do školské rady 

4. Blok zástupců školy 
a) projekt EU peníze školám – na jaké využití byl dotační titul zpracován, v jaké fázi se 

nachází, o jakou částku se jedná, apod. 
b) srovnávací testy – tj. kdy budou zpracovány výsledky, kdo výsledky obdrží 

(rodiče/škola/žák), bude možné i celorepublikové srovnání, apod. 

5. Blok zástupců rodičů 
a) školní družina – avizovaná žádost na JMK ohledně navýšení kapacity – jaké kroky škola 

podnikla, v jaké fázi je jednání s JMK, o kolik se navýší kapacita školní družiny? 

b) dotazy - sportovní den, storno poplatky zahraničního zájezdu žáků 8. a 9. tříd do Anglie 

6. Závěr 
 

 
Ad 1. Zahájení, schválení programu jednání 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Poté bylo hlasováno o navrženém 
programu jednání. 
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Kontrola úkolů 

a) problematika navýšení kapacity školní družiny projednávaná na jednání poslední 
školské rady bude obsahem bodu 5 a). 
b) úprava rozpočtu (odpisy) – odvod odpisů dle usnesení zastupitelstva města 
Šlapanice 

 Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 3. Blok zástupců města 

a) předsedkyně školské rady představila nového člena školské rady místostarostu 
města Šlapanice doc. RNDr. Svatopluka Nováka, CSc.  

b) p. Horák podal aktuální informace k vývoji situace kolem dotačního titulu týkajícího se 
další etapy rekonstrukce školy 

 operační program ŽP na zateplení, opláštění budov doznal změny hodnotících 
kritérií 
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 zahájeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace (podávání 
nabídek do 4.7.2011, otevírání obálek 7.7.2011) 

 v návaznosti na výsledek výběrového řízení bude zpracována nová projektová 
dokumentace 

 předpokládaná výše nákladů na zateplení a opláštění budovy cca 65 mil. Kč, 
z toho 40 mil. Kč z čerpání dotačního titulu, zbývající část tj. cca 25 mil. Kč 
spoluúčast zřizovatele tj. města Šlapanice 

c) pí Krejčí informovala zástupce školské rady o blížícím se termínu konání voleb do 
školské rady, které se budou týkat zástupců rodičů i zástupců školy poté, co 
stávajícím vyprší tříletý mandát. Volby nových zástupců rodičů do školské rady 
proběhnou začátkem října 2011 a jejich termín bude stejně jako doposud spojen 
s termínem konání třídních schůzek na začátku nového školního roku 2011/2012. 
Předsedkyně ŠR zajistí uveřejnění výzvy rodičům a společně s ostatními zástupci 
zřizovatele i přípravu samotných voleb. Zároveň žádá stávající členy o spolupráci při 
vlastní organizaci voleb do školské rady. 

 
Ad.4. Blok zástupců školy 

a) Mgr. Michal Klaška podal zástupcům školské rady informace k probíhajícím či 
připravovaným projektům a žádostem o dotace: 

 projekt EU peníze školám (OP VK oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro 
vzdělávání na základních školách) 
- výše dotace – 2 564 911,- Kč 
- délka trvání projektu: 30 měsíců 
- účel: 

 5 x 14ti denní zahraniční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků  
 metodické kurzy jazyků 
 pořízení majetku (interaktivní dataprojektory, dataprojektory 

s dotykovými monitory, notebooky pro pedagogy a další digitální 
technika vč. rozšíření datové sítě tj. 18 tříd plně vybavených /odborné + 
jazykové učebny/ z 29 

 mzdové náklady na povinnou tvorbu šablon a administraci projektu 
 licence vzdělávacího portálu 

 Institut pedagogicko-psychologického poradenství - projekt VIP kariéra II.: 
 projekt financující stávající činnost (0,5 úvazek) školního psychologa 

na naší škole 
 konec projektu 30.9.2011 
 podle sdělení ředitele školy by měl navazovat další projekt VIP kariéra 

III. a činnost školního psychologa by tudíž měla pokračovat 

 projekt dalšího vzdělávání „MODUL – Moderní učitel“: 
 e-learningová forma vzdělávání a praktického semináře 
 zaměření na IT dovednosti a využití informačních technologií 

v ostatních předmětech 
Žádosti o dotační tituly podané v červenci 2011: 

 OP VK, prioritní osa č. 1, oblast podpory 1.2. – Rovné příležitosti ve vzdělávání 
v Jihomoravském kraji II: 
- účel: 

 rozvoj poradenských služeb na ZŠ Šlapanice – zřízení poradenského 
centra - navýšení stávajícího úvazku školního psychologa, činnost 
speciálního pedagoga  

 navazuje na žádost z r. 2009 v rámci operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, která byla z důvodu formálního nedostatku 
zamítnuta (více Zápis č. 3 a 4 ze ŠR) 

 OP VK, prioritní osa č. 1, oblast podpory 1.3. – Další vzdělávání pracovníků škol a 
školských zařízení v Jihomoravském kraji II: 

 spolupráce s jinou organizací 
 částka cca 800 – 900 tisíc Kč 
 zaměření na IT dovednosti, profesní rozvoj pedagogů a jazykové 

vzdělávání 
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b) Mgr. Michal Klaška seznámil členy školské rady s testováním vědomostí žáků, které 
se uskutečnilo v průběhu školního roku 2010/2011: 

 Scio 
 testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů 

pro žáky 8. ročníku 
 dobrovolná účast 
 hlavně pro účel správné volby střední školy 
 z části hrazeno rodiči, z části fin. příspěvek školy 
 souhrnná zpráva pro školu, individuální výsledky pro žáky 

 Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 2011 (Společnost pro kvalitu školy 
www.diagnostik.cz) 

 testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a oblasti „člověk 
a jeho svět“ pro žáky 5. a 9. ročníku 

 souhrnná zpráva pro školu, individuální výsledky žákům – hned po 
vyhodnocení testu (podle kódu žáka) 

 absolvovali přítomní žáci 

 Přijímací zkoušky na nečisto 
 testy z matematiky pro žáky 9. ročníku 

 DATABOX 
 Používá se již několikátý rok ve výuce 
 on-line testování studijních předpokladů (test volby povolání), testy 

dětských schopností (paměťové testy, testy nejmenších) 
 výsledky jen pro žáky on-line 

 Vlastní srovnávací testy 
 test z prvouky pro žáky 3. ročníku 
 test anglického jazyka pro žáky 5. a 9. ročníku 
 testy z českého jazyka a matematiky pro žáky 3., 5., 6. a 9. ročníku 

Školská rada bere na vědomí. Zároveň doporučuje o výstupech z testů (souhrnných zprávách) a dotačních titulech 
informovat na internetových stránkách školy. 

 
Ad.5. Blok zástupců rodičů 

a) školní družina 

 navýšení kapacity školní družiny na 200 dětí 
b) dotazy 

 Sportovní den: 
 neproběhl v obvyklém termínu z důvodu obsazení hřiště 
 proběhne v náhradním termínu v září 

 Storno poplatky zájezdu žáků 8. a 9. tříd do Anglie 
 nedostatečná informovanost ze strany cestovní agentury zajišťující 

zahraniční pobyt v Anglii pobyt žáků ohledně obchodních podmínek 
resp. storno poplatků, které i učitelé jako prostředníci interpretovali 
neurčitě a odlišně od skutečnosti 

Školská rada bere na vědomí. Zároveň doporučuje, aby se v případě budoucí organizace školních tuzemských i zahraničních 
zájezdů prostřednictvím externího dodavatele těchto služeb (cestovní kanceláře/agentury) pověřil daný dodavatel 
informováním rodičů a seznámením s obchodními podmínkami a náležitostmi zájezdu (pojištěním apod.) a tak předešlo 
příp. nedorozuměním.  

 
Ad. 8. Závěr 

Závěrem předsedkyně školské rady poděkovala zástupcům rodičů a zástupcům školy za 
čas věnovaný činnosti školské rady za období 2008 – 2011. Jednání školské rady bylo 
ukončeno v 18.20 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně upřesněn. 

 
 
 
 
Zapsala: Gabriela Pořízková a Katarína Krejčí 

http://www.diagnostik.cz/
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Zápis zpracovala: Gabriela Pořízková a Katarína Krejčí 
 

 


