
Zápis z 10. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice konaného 
dne 30. listopadu 2015 v budově ZŠ Šlapanice  
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Ing. Šárka Hloušková 

Bc. Květa Lucáková 
  Eva Urbánková 

Zástupci města:  Ing. Martina Schusterová 
Mgr. Kateřina Migdauová  

  Mgr. Michal Klaška 
Zástupci školy:   Mgr. Zora Dufková 

Mgr. Šárka Štěpánková  
   Mgr. Lubomír Konečný 
Hosté:   PhDr. Pavel Vyhňák 
   

 

Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Rozpočet školy 
3. Blok zástupců města 
4. Blok zástupců školy 
5. Blok zástupců rodičů  
6. Závěr 

 

 

Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady (dále ŠR) zahájila místopředsedkyně Š. Hloušková v 17:00 hodin v počtu 9 přítomných členů. 
Byl představen a odsouhlasen program jednání, přítomni členové ŠR se dohodli, že uvítají přítomnost ředitele školy 
po celou dobu jednání k přímým dotazům. 

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

Rozpočet školy 
Návrh rozpočtu školy obdrželi členové ŠR mailem a měli možnost ho stejným způsobem připomínkovat a klást svoje 
dotazy, které byly do doby konání jednání ŠR zodpovězeny. 
Zástupce města Michal Klaška informovat členy ŠR, že rozpočet školy pro rok 2016 byl schválen radou města ve 
stejné výši jako v předchozím roce (8 mil. Kč) a bude předložen zastupitelstvu na jeho příštím zasedání. 
V diskuzi k rozpočtu byly uvedeny některé podrobnosti, např. škola nebude odvádět odpisy, prostředky zůstávají 
v jejím investičním fondu. Bude řešeno nedostatečné osvětlení tříd, v první fázi ve 4. patře školy, kde se nachází 
nejvíce učeben, do půlky prosince bude připraveno zadávací řízení. Zástupce rodičů Šárka Hloušková apelovala na 
efektivní využívání finančních zdrojů a hledání úspor na obslužné procesy, např. poplatky, poradenství apod. ve 
prospěch výdajů přímo souvisejících se vzděláváním dětí a jejich pobytem ve škole. Pan ředitel uvedl příklady 
oblastí, ve kterých již byla provedena kontrola účelnosti vynakládaných finančních prostředků a zvažovány 
alternativní možnosti (změna bankovního ústavu, změna dodavatelů, úprava smluvních podmínek). 
Ředitel školy seznámil členy ŠR s prioritami rozpočtu – školní jídelna, úprava prostor exteriéru a interiéru školy, 
výdejna pro gymnázium – škola bych chtěla čerpat prostředky v rámci projektu. 
Školní jídelna se snaží vycházet vstříc představám rodičů o kvalitě oběda, což však dosavadní velmi nízké ceny 
obědů nepokrývají. Od ledna budou navýšeny ceny za školních obědů pro děti od 7-10 let na 23 Kč, od 14 let na 27 
Kč, studenty gymnázia na 30 Kč. (Cena oběda pro žáky zahrnuje pouze náklady na potraviny.) 
 

ŠR bere na vědomí.  



Blok zástupců města  
Kateřina Migdauová znovu otevřela otázku zveřejňování smluv. ŠR dává prostřednictvím zástupců města podnět 
zřizovateli, aby zvážil úpravu pravidel pro zveřejňování smluv příspěvkových organizací a jejich smluvních stran. 

 

ŠR bere na vědomí.  

Blok zástupců rodičů 
Květa Lucáková se informovala na využívání kroužku Sovička, zřízeného na základě požadavků rodičů z důvodu 
čekání dětí na kroužky po vyučování. Kroužek využíván je, nicméně nijak hojně. Po pomalejším rozjezdu se účast 
ustálila na počtu dětí max. do 8 (cena 25 Kč za den). 

Šárka Hloušková se informovala o možnosti volby vhodné formy ovoce do škol (čerstvé ovoce namísto sáčkovaných 
výživ v některých cyklech). Formu dodávky ovoce škola ovlivnit nemůže, může pouze z programu vystoupit, což 
není žádoucí. 

Květa Lucáková znovu apelovala na zavedení angličtiny do ŠVP od první nebo druhé třídy. Diskuse směřovala 
k možnému kompromisnímu řešení zavedení angličtiny od druhého ročníku. Dle vyjádření ředitele škola dále čeká na 
avizované změny ministerstva školství a rámcového vzdělávacího plánu, které podmíní změnu skladby hodin ŠVP 
(školního vzdělávacího plánu). Současný trend ve školství obecně směřuje k rozvinutí tělesné výchovy. 

Dále se dotazovala na způsob ověření kvality výuky, na existující a využívané kontrolní mechanismy. Dle vyjádření 
ředitele školy žádný obecný formální rámec neexistuje, škola podléhá centrálnímu testování ČŠI (testuje se vždy 
vybraný předmět, ne celý komplex). Dle ČŠI je ZŠ Šlapanice nadprůměrná. 

Šárka Hloušková znovu apelovala na revizi ŠVP s cílem zaměření se na získání základního přehledu znalostí a jejich 
upevnění jako základu pro širší detail v přiměřené míře. 

ŠR bere na vědomí.  

 
 

Další jednání ŠR je plánováno v březnu 2016, termín je předběžně stanoven na 14. 3. 2016. 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

Zapsala: Š. Hloušková 

 

 

 

 

 

 
 


