
Zápis	z	14.	jednánı́	školské	rady	(S�R)	S� lapanice		
konaného	dne	3.	listopadu	2016	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 
Host jednání:  Mgr. Pavel Vyhňák, ředitel   

 

Program jednání: 

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

o Kontrola úkolů ŠR 
o Projednání návrhu rozpočtu školy (2017) 
o Projekty školy 
o Archivace písemných prací 
o Diskuse 

3. Závěr jednání – zápis z jednání, schválení zápisu: předsedkyně 

Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady (dále ŠR) zahájila předsedkyně M. Schusterová v 17:05 hodin v počtu 9 přítomných členů a 
hosta. Byl představen a odsouhlasen program jednání. 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0. ŠR schvaluje program jednání. 

Kontrola úkolů 
ŠR se dohodla na termínu formulace odpovědi na otázku „Jakou chci školu“ do konce listopadu s ohledem na postup 
práce na ŠVP. Vodítkem formulace může být zamyšlení se nad budoucím pracovním trhem, zachování základů 
všeobecné vzdělanosti dětí, náměty pro disponibilní hodiny ve ŠVP (Školním vzdělávacím programu). 

Projednání návrhu rozpočtu školy 2017 
ŠR se s předstihem seznámila s rozpočtem školy pro rok 2017. Finanční výbor města Šlapanice obdržel rozpočet 
k vyjádření. Škola bude disponovat s rozpočtem cca 11 miliónů Kč včetně odpisů, ze kterých 1 mil. Kč je ponechán 
pro naplnění investičního fondu školy. Přičemž zásadní opravy investičního charakteru nejsou financovány 
z provozního rozpočtu školy, jsou v zodpovědnosti zřizovatele. Škola by neměla dávat výdaje na rozsáhlé opravy či 
rekonstrukci budov. Investiční fond může škola použít na různé opravy či drobné investiční akce. 

V prosinci 2016 končí financování školního psychologa a školního pedagoga. V rámci šablon bude škola požádat o 
financování v dalším období. V rámci šablon je možné žádat pouze poloviční úvazek. Školní psycholog, speciální 
pedagog, logoped jsou příkladem výdajů, které škola kryje z provozního rozpočtu školy. 

ŠR pozitivně hodnotí navýšení provozního rozpočtu školy zřizovatelem. 

Projekty školy 
ŠR se seznámila s realizovanými i plánovanými projekty školy. Škola by uvítala výpomoc s financováním školních 
aktivit, školy v přírodě, lyžařského kurzu dětem, které se nemohou zúčastnit. 
Projekt „Obědy pro školy“ je školou realizován ve spolupráci se sociálním odborem města a se společností WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. 

Více informací je na webových stránkách ZŠ Šlapanice.  



ŠR diskutovala možnosti zřízení principu výběru finančních darů. Variantou je účelový dar na konkrétní věc či akci. 
Jinou variantou může být poskytování poradenské služby, pomoci sociálně slabším rodinám, jak financovat dítěti 
některé školní aktivity. Paní Urbánková nabídla zjištění více informací realizace podpory prostřednictvím Centra pro 
rodinu Vážka Šlapanice, z. s. 

Projekt z Ministerstva práce a sociálních věcí „Škola rodičům otevřená“ je již realizován. Cílem projektu je zlepšení 
využitelnosti rodičů na pracovním trhu při řešení obtížného sladění pracovního a rodinného života. Projekt provozuje 
dětský klub pro žáky až do 4. třídy, proběhne 10 týdnů příměstských táborů v období letních a jarních prázdnin. 
Detailní informace o projektu školy jsou zveřejněny na webových stránkách ZŠ Šlapanice. 

Archivace písemných prací 
Ředitel školy publikoval komentář na webových stránkách školy, který vysvětluje situaci nálezu České školní 
inspekce včetně nápravného opatření realizovaného školou. 

Zástupci ŠR sdíleli podněty rodičů k archivaci písemných prací ve škole s ředitelem školy.  

Ředitel školy situací řeší s právním odborem jihomoravského kraje. Vedoucí právního odboru kraje Mgr. Nespěšný 
schválil způsob řešení nápravného opatření školy dle nálezu ČŠI. Zástupci ŠR a ředitel školy zvažují další alternativy 
postupu řešení dané situace.  

Základem je funkční vztah žáka/žákyně – učitele/učitelky – rodiče. Ředitel školy doporučuje rodičům se primárně 
domluvit s vyučujícím na konkrétním řešení potřeb práce se žákem či žákyní. Vyučující mají k dispozici alternativní 
možnosti řešení potřeb rodičů. 

Diskuse 
Ředitel školy zve všechny na „Předvánoční zastavení“ konané v pátek 2. 12. 2016 od 16 hodin. Jde o první ročník 
charitativně zaměřené akce v duchu Vánoc. 

Zástupci ŠR zpracují vstup pro změnu ŠVP prostřednictvím formulace odpovědi na otázku „Jakou chci školu“. 

ŠR diskutovala důvod zavírání závory u školy každé úterý z důvodu zvýšení bezpečnosti při zvýšeném pohybu žáků 
prvního stupně. 

Ředitel školy seznámil ŠR se závěry šetření Krajské hygienické stanice provedené dne 9. 10. 2016 na ZŠ Šlapanice. 
Předmětem šetření bylo metodické doporučení ke spotřebnímu koši. Závěry kontroly celkově chválili volbu pokrmů, 
výběr rybích pokrmů. Pochváleny byly i zajímavé netradiční recepty. Citace ze zprávy: „Celkové hodnocení obědů: 
velmi dobrý jídelníček.“ 

Kontrola úkolů a podnětů 
ŠR pracuje či spolupracuje na úkolech: 

• na koncepci rozvoje školy, definici „Jakou chceme školu?“, 
• na komplexní změně školního vzdělávacího programu, 
• na projektech školy s cílem vyjádření preferencí získávání či alokace finančních prostředků z různých zdrojů 

(prostředky poskytované zřizovatelem, prostředky z evropských dotačních titulů, jiných dotačních šablon, 
z vlastní hospodářské činnosti ...). 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 19:20 hodin. 

Zapsala: Ing. Martina Schusterová, předsedkyně  


