
Zápis z 5. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 
konaného dne 26. března 2015 v budově MÚ Šlapanice  
Přítomni: 
Zástupci rodičů: Ing. Šárka Hloušková 

Mgr. Iveta Nesrovnalová 
Bc. Květa Lucáková 

Zástupci města:  Ing. Martina Schusterová 
Mgr. Michal Klaška 
Mgr. Kateřina Migdauová  

Zástupci školy:   Mgr. Zora Dufková 
Mgr. Šárka Štěpánková  

   Mgr. Lubomír Konečný 
Hosté:   Mgr. Michaela Trněná 

 

Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Host jednání starostka města poskytne ŠR aktuální informace ve věci ZŠ Šlapanice 
3. Blok zástupců rodičů 
4. Blok zástupců města 
5. Blok zástupců školy  
6. Závěr 

 
 

Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady (dále ŠR) zahájila předsedkyně paní M. Schusterová v 17:00 hodin v počtu 9 
přítomných členů a 1 hosta. Byl představen program jednání, selekce jednotlivých témat dle priorit a 
úkolů. Byl odsouhlasen program jednání. 

Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0. ŠR schvaluje program jednání. 

 

Host jednání starostka města Mgr. Michaela Trněná 
Starostka města Mgr. Michaela Trněná informovala ŠR o zhoršující se úrovni komunikace ředitele školy 
se zřizovatelem, v níž převažují osobní postoje ředitele na úkor věcnosti a konstruktivního přístupu. 
Situace, kdy veškeré připomínky jsou chápány jako osobní útok, vylučuje koncepční řešení záležitostí. 
Dále seznámila členy ŠR s následujícími skutečnostmi: 
 

Zřizovatel upozornil ředitele školy na nedostatek ve věci předkládání nájemních smluv školy. 

Zřizovatel poskytl řediteli školy text petice učitelů k vyjádření. Relevantní body petice byly předány České 
školní inspekci a Oblastnímu inspektorátu práce. 

Zřizovatel zahájí audit hospodaření školy (od 8.4.2015) na základě podnětu ŠR. 

Zřizovatel obdržel podnět od Krajské rady odborového svazu pracovníků Jihomoravského kraje 
s upozorněním na nedodržování pracovněprávní legislativy ze strany ředitele ZŠ Šlapanice a stěží únosné 
atmosféře a pracovním prostředí v organizaci (ZŠ) s výzvou k okamžitému sjednání nápravy. 

Zřizovatel vyhověl žádosti ředitele školy o investiční příspěvek na náhradu poškozeného kotle ve školní 
jídelně (průběh podání žádosti byl silně poznamenán komunikačními problémy zmíněnými dříve), dosud 
však nebyl informován o vyřešení situace. 

Zřizovatel obdržel žádost ředitele školy o navýšení kapacity školní jídelny na 1000 strávníků a v této věci 
požaduje specifikaci potřeb a informace jako podklad k rozhodování. Členy ŠR zaráží, že v souvislosti 
s tímto požadavkem byla situace s náhradou kotle řešena volbou zařízení s nižší kapacitou, než mělo 
zařízení poškozené. Zřizovatel informuje, že nestanovil finanční limit omezující volbu kapacity. 



Zřizovatel obdržel písemnou žádost ředitele školy o vzdání se funkce ředitele školy k 30.6.2015. 

ŠR bere na vědomí. 

 

Blok zástupců rodičů 
Šárka Hloušková a Květa Lucáková seznámily členy ŠR v podnětem rodičů žáků zřizovateli ŽŠ Šlapanice. 
Podnět upozorňuje na znepokojení se způsobem řízení školy jejím současným ředitelem a žádá důsledné 
řešení situace k zajištění nejlepších možných podmínek vzdělávání dětí. 

ŠR bere na vědomí. 

 

Blok zástupců města 
Martina Schusterová shrnula informace o zhoršené komunikaci s ředitelem školy z pozice předsedkyně 
ŠR. Ředitel školy neodpovídá v poslední době na mailovou poštu, nereaguje na výzvy, nereaguje na žádost 
o zveřejnění zápisu jednání ŠR na webu školy. 

Předsedkyně školské rady seznámila ŠR s písemnou stížností zaměstnance školy školské radě. Jejím 
obsahem je útočná komunikace ředitele školy, jeho obvinění zaměstnance školy z opakovaného hrubého 
porušení povinností bez jakýchkoliv věcných důkazů, agresivní verbální projev, hrubá reakce na petici, 
vyhrožování učitelskému sboru.  

Předsedkyně školské rady seznámila ŠR s konkrétním obsahem dopisu Krajské rady odborového svazu 
pracovníků Jihomoravského kraje a jeho závěrem. Dle názoru předsedy KROS PŠ JMK je situace na naší 
škole stěží únosná. Pouze díky pedagogickým pracovníkům se zatím neprojevuje na kvalitě výuky. Je 
nutné ji řešit, protože z dlouhodobého hlediska je školní klima naprosto neudržitelné. 

Michal Klaška informoval ŠR o nabytí právní moci usnesení v jeho záležitosti soudního sporu se ZŠ 
Šlapanice, dle něhož je dosud zaměstnancem a bude uplatňovat náhradu platu. Ředitel školy ho doposud 
nekontaktoval, nezahájil žádné jednání k řešení situace ani neinformoval zřizovatele. 

ŠR bere na vědomí. 

 

Blok zástupců školy 
 
Zora Dufková informovala ŠR o realizaci dotazníku kvality a spokojenosti se stravováním ve školní 
jídelně. 

Lubomír Konečný předložil ŠR protest žáků ZŠ Šlapanice proti zvonění „Chceme staré zvonění“ (z 
pohádkových melodií na standardní způsob) s třemistypatnácti podpisy (315 podpisy). Protest byl po 
předložení žáky ředitelem školy zamítnut s argumentem: „Až budete dělat pořádek na toaletách, změním 
Vám zvonění“. 

ŠR bere na vědomí. 

 

Závěr 
 
Členové ŠR jsou znepokojeni informacemi o činnosti ředitele školy Mgr. Romana Skočovského a budou 
situaci věnovat zvýšenou pozornost.  

 

Další jednání ŠR je plánováno dne 16. 4. 2015 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 

Zapsala: Š. Hloušková 


