
Zá pis ze 7. jedná ní  s kolske  rády (Š R) Š lápánice  konáného 

dne 14. května 2015 v budově ZŠ Šlápánice  

Přítomni : 

Zástupci rodičů:  Ing. Šárka Hloušková 

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:   RNDr. Antonín Šerý 

 

Program jednání:  
1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Host jednání statutární zástupce ředitele školy RNDr. Antonín Šerý se vyjádří k výsledkům kontroly 

hygieny ve školní jídelně a výsledkům kontroly hospodaření školy 

3. Vzdání se funkce člena ŠR 

4. Příprava na výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Šlapanice - zástupce ŠR, vize požadovaného 

profilu  

5. Priority ŠR pro další období 

6. Ukončení pracovního poměru učitele ZŠ 

7. Blok zástupců rodičů 

8. Blok zástupců města 

9. Blok zástupců školy  
10. Závěr 

 

 

Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady (dále ŠR) zahájila předsedkyně paní M. Schusterová v 17:00 hodin v počtu 8 přítomných členů 
a 1 hosta. Byl představen a odsouhlasen program jednání. 

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. ŠR schvaluje program jednání. 

 

Host jednání statutární zástupce ředitele školy RNDr. Antonín Šerý  
Pan Šerý interpretoval výsledky kontroly hospodaření školy. Škola vnímá závěry kontroly jako dobré, dosud 

nedořešeným chybám roku 2013 je věnována pozornost, jinak se jedná většinou o formální nedostatky. Dále se 
vyjádřil k výsledkům kontroly hygieny ve školní jídelně, zjištěné nedostatky již byly odstraněny nebo jsou dle 

časových a finančních možností řešeny následovně: 

- byly doplněny sítě proti hmyzu, v přípravné místnosti i žaluzie 

- dveře s olupujícími nátěry – škola poptává, do nového školního roku by mělo být vyřešeno 

- nevyhovující teplota některých salátů při odběru – byly pořízeny nové teploměry, dále řešeno 

zvýšenou pozorností organizace práce při servírování salátů 

- poškozené smaltované nádobí – škola poptává, nelze z důvodu množství a finančních nároků 

vyměnit vše, momentálně se vymění poškozené nádobí, výhledově potom veškeré 

Termín 29. 5. stanovený pro nalezení způsobu řešení bude dodržen. Nápravná řešení budou financována 

z provozních nákladů školy v rámci rozpočtu. 

Škola dále testuje možné varianty řešení nevyhovujícího osvětlení tříd, nejedná se o zákonitě neúnosně drahé řešení. 

Byl doplněn stav dataprojektorů, které chyběly po rekonstrukci školy. 
 

ŠR bere na vědomí. Z diskuze k hospodaření školy vyplynul bod k budoucímu podnětu pro nové vedení školy, 

týkající se zřízeného místa pokladní školy, jeho náplně a obsazení. 

 



Vzdání se funkce člena ŠR 
Předsedkyně ŠR informovala o skutečnosti, že Mgr. Iveta Nesrovnalová se vzdává funkce člena ŠR. 

 

ŠR bere na vědomí. Pověřuje předsedkyni ŠR oznámením skutečnosti statutárnímu zástupci ředitele školy. 

 

Příprava na výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ  
 

Dne 27.5. se uskuteční první schůzka konkurzní komise, jejímž obsahem bude rozlepování obálek uchazečů a 
stanovení termínu vlastního konkurzu. Zástupcem ŠR v konkurzní komisi bude Šárka Hloušková. Členové ŠR 

prezentovali osobní názory na možný postup výběru kandidátů. 

 

ŠR bere na vědomí. 

 

Priority ŠR pro další období 
Z diskuze vyplynulo, že by členové ŠR chtěli po volbě nového vedení školy věnovat pozornost aktuálnímu stavu 

školního vzdělávacího programu. Zástupci školy upozornili, že se jedná o dlouhodobou a komplikovanou záležitost 

(nelze prosadit změnu od září). Jedním z návrhů k úvaze je zavedení angličtiny do výuky od první třídy. 

 

ŠR uzavírá diskuzi stanovením úkolu přípravy konkrétních představ jednotlivých členů o svých nárocích na 

změny/úpravy školního vzdělávacího programu.  

 

Ukončení působení pana učitele Fruhwirta na ZŠ ŠlapaniceZástupci rodičů 

tlumočili dotazy z řad rodičů k ukončení pracovního poměru pana Fruhwirta, učitele tělesné výchovy. Rodiče apelují 
na jeho setrvání v pracovním poměru. Jedná se o oblíbeného pedagoga, který se s žáky účastní soutěží, vede jeden 

z mála kroužků vhodného i pro žáky druhého stupně. Vzhledem k feminizaci školství je z jejich pohledu 

nezanedbatelný i fakt, že je jedná o mladého muže. Podporu pedagogického sboru vyjádřila i Šárka Štěpánková, 

kolegové považují setrvání pana učitele za přínosné, oceňují jeho aktivity a vztah k dětem a jeho případný odchod 

vnímají jako nešťastné personální řešení. Potenciální nevýhodu jednooborovosti je pan učitel ochoten řešit doplněním 

vzdělání. 

Dle vyjádření Zory Dufkové, zástupkyně ředitele končí zmíněnému kantorovi smlouva, není dosud jisté, zda bude 

příští rok prázdné místo. 

ŠR bere na vědomí. Pověřuje předsedkyni ŠR sdělením stanoviska RNDr. Antonínu Šerému s prosbou, aby 

k uvedeným postojům přihlédl v případě řešení personálních otázek před příchodem nového ředitele/ředitelky. 

 

 

Další jednání ŠR je plánováno dne 15. 6. 2015 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 

Zapsala: Š. Hloušková 

 

 

 

 

 

 



 


