
Zápis	z	12.	jednánı́	školské	rady	(S�R)	S� lapanice	konaného	
dne	30.	května	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 
2. Blok zástupců města 
3. Blok zástupců školy 
4. Blok zástupců rodičů  
5. Závěr 

Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady (dále ŠR) zahájila předsedkyně M. Schusterová v 18:30 hodin v počtu 9 přítomných členů. Byl 
představen a odsouhlasen program jednání. 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0. ŠR schvaluje program jednání. 

Kontrola úkolů a podnětů 
Podnět ke změně v používání plastových jednorázových misek 
V salátovém baru se do skleněných misek podává zelenina a ovoce, ostatní se z kapacitních důvodů podává do 
plastových misek (např. puding, který vyžaduje teplé mytí, tj. dlouhodobý cyklus). Kapacita kuchyně zatím 
neumožňuje myčku pro pouze oplachované nádobí. Škola pracuje na analýze pro řešení umístění dalšího vybavení 
včetně navýšení mycí kapacity. V rámci projektu rozšíření prostoru školní jídelny je uvažováno i o navýšení kapacity 
mytí. Plastové misky jsou recyklovatelné a škola třídí odpad. 

ŠR bere na vědomí. 

Salátový bar - malé děti, které nedostanou na salátový bar – mají na výběr předchystané misky a může jim pomoci 
dozor i kuchařka (je to vedle výdeje polévky). Výdaje na salátový bar vzrostly, z toho vedení školy předpokládá, že 
zájem roste. 

Školní jídelna – podněty rodičů ve věci školní jídelny byly dle vyjádření ředitele školy dořešeny, komunikace s nimi 
uzavřena. 

Blok zástupců rodičů 
Dotazníkové šetření spokojenosti se školním jídlem 
Ředitel školy informuje členy ŠR o detailech dotazníkového šetření. Dotazník byl vypracován v kooperaci 
s pedagogickou fakultou a cílený na žáky – strávníky školní jídelny (vyhodnocování po třídách). Na dotazník 
odpovědělo cca 434 dětí od 3. do 9. třídy. V šetření spokojenosti chce škola pokračovat i v dalších skupinách 
strávníků (gymnazisté, učitelé, rodiče). 

Ředitel školy informuje členy ŠR, že škola je zařazena do státního projektu „Zdravá školní jídelna“, který přináší 
rady, recepty, příručky, které pomáhají sladit vaření ve školní jídelně s moderními poznatky o zdravé výživě. Školní 
jídelna se zavazuje dodržovat stanovená pravidla. Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního 
zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví a iniciativa 
Vím co jím. 

Škola se přihlásila do brněnské akce „Měsíc společného stravování“, jež by mělo probíhat v průběhu příštího 
školního roku (listopad), budou vařit dle společně sdílených pokynů jídelen účastnících se akce. 



Škola se neúčastní programu „Skutečně zdravá škola“ z důvodu finanční náročnosti. 

ŠR bere na vědomí a bude dále sledovat situaci školního stravování. 

Informace pro rodiče žáků – školní jídelna umožňuje zájemcům z řad rodičů ochutnat jídlo školní jídelny na 
požádání. Rodiče mohou využít zvonek u školní jídelny.  

Dotaz na p. ředitele, jaké je procentuální zastoupení polotovarů ve skladbě jídla týdně/měsíčně. 

Podnět rodičů zavedení anglického jazyka od 1. třídy 
Ředitel školy informoval ŠR o plánované komplexní změně Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) ZŠ 
Šlapanice, jež si žádá delší časové období pro zpracování. Předmětová rada bude reflektovat zmíněný podnět v rámci 
této změny ŠVP (viz níže). 

Pro školní rok 2016/2017  ředitel školy navrhuje řešení pro 1. stupeň prostřednictvím povinně volitelného předmětu 
od 2. třídy, kdy děti budou mít výběr mezi angličtinou hravě a čtenářskými dílnami. Zástupci rodičů vyjadřují 
pochybnost, zda uvedené řešení bude mít smysl v případě, že volba nebude jednotná (nutný jednotný začátek pro 
všechny žáky v následujícím ročníku). 

Podnět rodičů s požadavkem systémového řešení péče o nadané děti 

Dělení tříd pro výuku jazyků je v souladu s legislativou, kdy je dělení jazyka povinné od 25 žáků ve třídě. Dle 
vyjádření ředitele školy předsedkyně předmětové komise anglického jazyka na 2. stupni upřednostňuje individuální 
přístup k žákům před dělením tříd. V ostatních předmětech se o dělení tříd neuvažuje. Péče o nadané žáky je možná 
prostřednictvím zvýšené péče vyučujících na základě jejich vlastní aktivity. Mimořádně nadaní žáci mohou studovat 
předmět napříč ročníky. Z řad rodičů byl vznesen podnět, že nadané dítě se na základní škole z důvodu nízkých 
nároků nenaučí učit, což mu v dalším studiu může přinášet nečekané potíže.  

Dotaz rodičů na možnost elektronizace žákovských knížek, třídních knih, docházky, učebních plánů 

Dle vyjádření ředitele školy to není v současné době realizovatelné a škola o tom neuvažuje. 

Dotaz rodičů hodnocení kvality vyučujících 

Dle vyjádření ředitele školy je hodnocení prováděno prostřednictvím hospitací, popř. inspekčních kontrol. Žádné 
další formy kontrol nejsou legislativně zakotveny a škola žádné další neprovádí. 

ŠR bere na vědomí a bude se věnovat návrhům úprav ŠVP a dále pracovat s uvedenými podněty. 

Blok zástupců školy 
Ředitel školy informoval ŠR o nově vydaném Rámcovém vzdělávacím programu (dále RVP) MŠMT včetně 
přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. RVP mění pohled na postižení žáků a jejich 
hodnocení.  

Na základě nového RVP bude upraven Školní vzdělávací program (dále ŠVP) formou dodatků ŠVP tak, aby mohl 
vejít v platnost od 1.9.2016. 

Ředitel školy informuje ŠR o plánované komplexní změně ŠVP. Pro její přípravu by rád zvolil přístup 
prostřednictvím schůzek a průzkumu potřeb mezi rodiči, učiteli. Předpokládá se, že nový ŠVP bude připraven pro 
prvňáky a šesťáky školního roku 2017/2018. 

Ředitel školy seznámil ŠR o nutnosti úpravy školního řádu na základě novely školského zákona č. 178/2016 Sb, na 
základě metodiky MŠMT „Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách“. Podklady 
budou členům ŠR zaslány e-mailem a ŠR souhlasí s elektronickým hlasováním tak, aby školní řád včetně jeho příloh 
mohl vejít v platnost od 1. 9. 2016. 

ŠR bere na vědomí a bude spolupracovat při úpravách a schvalování školního řádu, pravidel pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků. 

Ředitel školy informuje o možnosti zpřístupnění školního hřiště mateřským školkám. 

ŠR bere na vědomí. 

Blok zástupců města 
Zástupci školy sdíleli zkušenost o potřebě instalace navigačních tabulí pro návštěvníky školy, kteří neznají cestu. 

ŠR bere na vědomí. 



Zástupci města diskutovali s  ředitelem školy možnosti spolupráce ZŠ a SŠ. Pro spolupráci mezi ZŠ a místními 
spolky jsou nastavena transparentní pravidla a jsou zveřejněna, potenciální negativní pocity lze odstranit užší 
komunikací. 

Usnesení ŠR 
Dne 20. 6. ŠR jednotně schválila upravený školní řád včetně příloh elektronickou formou a informovala ředitele a 
zástupce ředitele elektronicky o výsledku hlasování. 

Dne 29. 8. ŠR schválila nadpoloviční většinou úpravu školního řádu v příloze pro Pravidla hodnocení chování a 
prospěchu žáků včetně dodatku ŠVP č. 3 a informovala ředitele a zástupce ředitele elektronicky o výsledku 
hlasování. 

 

 

Další jednání ŠR bude plánováno během měsíce září 2016 (s ohledem na schválení výroční zprávy školy). Jednání 
ŠR bylo ukončeno ve 22:00 hodin. 

Zapsala: Ing. Martina Schusterová, předsedkyně ŠR 


