
Zápis z 11. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice  
konaného dne 14. března 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   
 

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 předsedkyně M. Schusterová v 17:05 hodin v počtu 9 přítomných členů. Byly 
shrnuty události posledních 3 měsíců, představen a odsouhlasen program jednání. 

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

Blok zástupců rodičů 
Eva Urbánková otevřela diskuzi týkající se podnětu týkajícího se školní jídelny. Martina Schusterová informovala 
členy ŠR o průběhu řešení dle sdělení pana ředitele, podnětu byla věnována pozornost a komunikace s rodiči nadále 
probíhá. Členové ŠR se shodli na tom, že budou věnovat pozornost dalšímu vývoji jídelny s důrazem na spolehlivou 
kvalitu poskytovaných služeb a důvěryhodný vztah všech zainteresovaných stran. 

V souvislosti s jídelnou byla otevřena i otázka používání plastových jednorázových misek. 

ŠR dává podnět ke změně vzhledem k nakládání s odpadem i výchově žáků k ekologické volbě materiálu při vlastní 
spotřebě. 

Eva Urbánková informovala o požadavku rodičů věnovat pozornost situaci vyplývající z inkluze na prvním stupni, i 
ve vazbě na RVP. Členové ŠR vnímají citlivost v této věci a budou i nadále podporovat dle svých možností řešení 
otázek, které může inkluze přinášet. 

ŠR bere na vědomí.  

Blok zástupců školy 
Zora Dufková informovala na základě dotazu rodičů, jak vnímá škola výsledky a účast na matematické soutěži 
Pythagoriáda. Zařazení žáků je prováděno na základě doporučení učitele a dobrovolnosti žáka. Letošní nižší 
úspěšnost si vysvětluje vyšší nemocností a kolísavým zájmem i úrovní dětí. Klokánek byla verze matematické 
soutěže v nižších ročnících, jež se zúčastnilo cca 160 dětí. 

ŠR bere na vědomí.  

Dle sdělení pana ředitele i zástupců školy byly iniciovány kroky k úpravám současného školního vzdělávácího plánu 
(ŠVP) v reakci na nově uveřejněný RVP MŠMT. 

Květa Lucáková se informovala o aktuálním stavu ŠVP/RVP z hlediska zavedení anglického jazyka od 1 třídy. 

ŠR žádá o průběžné informace, jak bude přistoupeno k novému ŠVP, jeho úpravám, časování úprav. 



Blok zástupců města 
Kateřina Migdauová vznesla dotaz na náplň práce a postavení asistenta. Zástupci školy informovali o jejich 
zkušenostech a spolupráci s asistenty. 

ŠR bere na vědomí. 

 

Další jednání ŠR je plánováno 9.5.2016 (předmětem změny) 

Jednání ŠR bylo ukončeno v 18:30 hodin. 

Zapsala: Š. Hloušková 

 

 

 

 

 

 
 


