
Zápis	z	15.	jednánı́	školské	rady	(S�R)	S� lapanice		
konaného	dne	15.	června	2017	v	budově	ZŠ	Šlapanice		
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Ing. Šárka Hloušková 
Zástupci města:  Ing. Martina Schusterová 

Mgr. Kateřina Migdauová  
  Mgr. Michal Klaška 

Zástupci školy:   Mgr. Zora Dufková 
Mgr. Šárka Štěpánková  

   Mgr. Lubomír Konečný 
Host jednání:  Mgr. Pavel Vyhňák, ředitel 
 

Omluveni: 
Zástupci rodičů:  Bc. Květa Lucáková 

  Eva Urbánková 
 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání: předsedkyně 
2. Program jednání 

o Plán voleb školské rady 
o Školní vzdělávací program 
o Diskuse 

3. Závěr jednání 

Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady (dále ŠR) zahájila předsedkyně M. Schusterová v 17:05 hodin v počtu 7 přítomných členů a 
hosta, 2 členové omluveni. Byl představen a odsouhlasen program jednání.  
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. ŠR schvaluje program jednání. 

Ráda bych poděkovala všem členům ŠR za jejich aktivní činnost, přínos pro zlepšování naší ZŠ Šlapanice ve všech 
ohledech, nejen těch daným školským zákonem. Máme za sebou intenzivní tři roky práce. Navrhli jsme řadu změn, 
podali několik námětů ke zvážení, pomohli některé realizovat. Vážím si každého přínosu, podnětu, diskuse. 
Děkuji Vám. 

Plán voleb školské rady 
Funkční období členů ŠR se blíží ke svému konci. ŠR iniciovala akce potřebné pro přípravu voleb nové ŠR. 
Předsedkyně požádá současné členy ŠR o jejich účast v přípravném výboru pro volby. Zora Dufková potvrdila účast 
za pedagogický sbor, Kateřina Migdauová za zástupce města. Předsedkyně osloví zástupce rodičů. Jakmile bude 
přípravný výbor kompletní, předsedkyně požádá zřizovatele o schválení radou města, jmenování výboru. Přípravný 
výbor pak může začít svoji činnost. 

Současná ŠR rada ukončí svoji činnost v okamžiku zvolení nových členů. První schůzku nové ŠR svolává ředitel ZŠ 
Šlapanice. 

Školní vzdělávací program 
Ředitel uvedl změny zapracované v novém školním vzdělávacím programu (dále ŠVP). Motivem změn v ŠVP je 
reflektovat současné trendy a potřeby naší společnosti. Nosnou myšlenkou je zahrnout základ a vyhovět požadavkům 
RVP a současně dát prostor pedagogovi pro interaktivní výuku a flexibilitu v oživení způsobu výuky.  

Aktuálním trendem je tlak na zvýšení výuky českého jazyka, matematiky, informačních technologií, praktických 
činností, tělesné výchovy. Podnět pro zařazení anglického jazyka od 1. třídy bohužel nešlo splnit. Tlak je na výkon. 
Je posílena výuka českého jazyka a matematiky hravou formou. Anglický jazyk je zakomponován jako volitelný 
předmět – angličtina hravě. Druhým volitelným předmětem jsou čtenářské dílny.  



Byl zakomponován technicky orientovaný předmět – technická výchova. Posílena je i výuka informatiky, neboť 
škola identifikovala, že zaostává za standardem a přidala o hodinu více informatiky na druhém stupni. Celkově je u 
žáků zájem o povinně volitelné předměty. Nyní jsou na druhém stupni 4 a je možné je navýšit na 6 i více. Ve 2. a 3. 
třídách se zachovaly 3 hodiny tělocviku. Na úrovni MŠMT probíhá reforma RVP. Aktualizovaný ŠVP bude poslán 
všem členům ŠR během léta e-mailem k vyjádření. 

Diskuse 
ŠR otevřela téma školní jídelny, kvality jídel a zdravé výživy. Chceme zdůraznit, že se nejedná o kritiku kuchařek. Je 
však otázkou, zda je nutná zdravá výživa a zda je možné uvařit tak, aby to dětem chutnalo. Učitelé sledovali změnu 
v množství snězených jídel v průběhu škol v přírodě, na výletech a pochvalné reakce dětí. Škola je vázána 
definovaným spotřebním košem. ŠR a ředitel se shodli na návrhu nesvazovat se nad rámec předepsaný spotřebním 
košem, nenásilnou formou bez snahy o získávání zdravých nálepek vařit tak, aby dětem chutnalo, děti více jedli. 

Ředitel informoval o nové možnosti dát oběd do burzy implementované v systému stravování. Zvažuje se nová 
funkcionalita, kde by se mohli strávníci vyjadřovat k jídlům.  

Zástupci školy informují o více ekologickém přístupu školy. Škola se rozhodla v době internetu publikovat veškeré 
informace pro žáky a rodiče na webových stránkách školy. Fyzicky budou informace v tištěné podobě vyvěšeny na 
několika vývěskách v prostorách školy. Škola takto sníží množství papíru a tištěných informací, které se dávalo 
každému dítěti zvlášť. Od 4. 9. budou veškeré informace na webu, příkladem uveďme jarmark kroužků, informační 
schůzky prvňáků i šesťáků, školní pomůcky. Byl také zaveden školní kalendář s využitím služeb Google. 

Zástupce zřizovatele informoval o souhlasu krajské hygienické stanice s navýšením kapacity na 857 žáků, další 
schválení jsou v řešení (max. povolený byl 800 dětí). Po projednání se zřizovatelem chce škola reflektovat potřeby 
nárůstu dětí do 1. tříd ze Šlapanic, Bedřichovic. Dále je třeba se zabývat potřebami okolních obcí, jejichž žáci 
přecházejí do 6. třídy do Šlapanic. Škola se snaží najít prostory v rámci školy, využití prostor školy pro kmenové 
třídy i třídy na odpolední kroužky, družinu. Mění se forma dotace z žáka na třídu. 

Zástupce zřizovatele informoval o průběhu žádosti na rekonstrukci odborných učeben. Rekonstrukce 
vzduchotechniky v kinosále a rekonstrukce elektroinstalace je plánována v průběhu letních prázdnin. 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

Zapsala: Ing. Martina Schusterová, předsedkyně  


