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Z Á P I S 
z 7. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 10. zá ří 2007 v budov ě školy 
 
 
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Lenka Dvořáčková 
 Petr Fuksa 
 
Zástupci Města: Katarína Krejčí 
 Pavel Horák 
 
Zástupci školy: Mgr. Hana Simandelová 
 Mgr. Roman Fuksa 
 Mgr. Zdeněk Bílý 
 
Hosté: Mgr. Michal Klaška (ředitel školy) 
 
 
Nepřítomni (omluveni): Lenka Chládková (zástupce rodičů) 

 Bc. Marcela Havlíčková(zástupce města) 
 
PROGRAM: 
 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 
3. Blok zástupců města 

a) informace z jednání starosty a zástupců vedení města Šlapanice s ředitelem 
ZŠ Šlapanice Mgr. Michalem Klaškou vedených v průběhu letních měsíců 

b) příprava žáků 5. ročníku k přijímacím zkouškám na reálná gymnázia 
4. Blok zástupců školy 
5. Blok zástupců rodičů 
6. Připomínkování školního vzdělávacího programu na školní rok 2007/2008 
7. Školní a klasifikační řád – připomínky z 3. jednání ŠR 6.11.2006 
8. Závěr 
 
 
Ad 1. Zahájení a schválení programu jednání 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.05 hod. Poté bylo hlasováno o navrženém 
programu jednání. 
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Kontrola úkol ů 

Pavel Horák dodal písemné materiály týkající se reakce ředitele školy na článek pana 
bývalého starosty města Šlapanice Ing. Střechovského o škole, který vyšel v jednom 
z loňských čísel Šlapanického zpravodaje. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 3. Blok zástupc ů města 

a) Na žádost předsedkyně školské rady byli její členové informováni o průběhu jednání 
zástupců vedení města Šlapanice, v čele se starostou Ing. Jaroslavem Klaškou, 
s ředitelem ZŠ Šlapanice Mgr. Michalem Klaškou. 
Jednání se vedla ohledně: 
� sponzorského daru ve výši 250 000,- Kč věnovaného na mimoškolní sportovní 

aktivity žáků školy (sportovní kroužky) a to po dobu 3 let 
� vypracování přehledu základních informací o ZŠ Šlapanice vč. nabídky zájmových 

kroužků na ZŠ Šlapanice a jejich distribuce rodičům na začátku školního roku 
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� rekonstrukce školy, která je plánovaná ve třech etapách – bazén a tělocvična – 
budova školy – školní hřiště.  

� etapa bazén a tělocvična - je vypracován projekt, v dohledné době bude vystaveno 
stavebním povolení, v projektu se uvažuje se o možnosti využití bazénu veřejností, 
celková investice cca 20 – 25 mil. Kč 

� zpracování projektu na čerpání dotace z kraje (za finanční spoluúčasti města 
Šlapanice) – předběžně se uvažuje, že by se tato dotace využila na závlahový 
systém školního hřiště nebo na jeho oplocení 

Školská rada bere na vědomí. 
b) Dotaz předsedkyně školské rady na možnost jednotné přípravy žáků 5. ročníků hlásících 

se na přijímací zkoušky na víceletá reálná gymnázia. Po diskuzi se zástupci školy 
i rodičů dohodnuto, že příprava bude jako doposud probíhat v jednotlivých třídách 
individuálně. 
Školská rada bere na vědomí. 

c) Předsedkyně školské rady informovala ostatní členy o aktualizaci kontaktních údajů 
a informací týkajících se činnosti školské rady na stránkách města. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
16.45 hod. odchází z jednání místostarosta Pavel Horák. 
 
Ad 4. Blok zástupc ů školy 

Předána zpráva školy o zatečení do budovy ZŠ, která byla zaslána na MÚ. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 6. Připomínkování školního vzd ělávacího programu na školní rok 2007/2008: 

a) změny se týkají žáků 1. a 6. tříd – školská rada doporučuje informovat rodiče na třídních schůzkách 
b) byly zařazeny nové předměty např. dopravní výchova 
c) každá škola může mít předměty jinak nazvané, každá škola může mít jiný rozptyl učiva, 
což může způsobovat problémy při přestupu žáků z jedné školy na druhou  
d) po zvládnutí 9 tříd mají mít děti stejné všeobecné znalosti 
e) k tvorbě vzdělávacího programu proběhlo školení, kterého se účastnili dva zástupci 
školy 
f) požadavky učitelů na individuální školení jsou průběžně plněny 
g) neustále probíhá obnova učebnic a doplňování pomůcek 
h) bylo by vhodné oslovit podnikatele z řad rodičů o sponzorství na koupi výpočetní 
techniky – DVD, video, televize počítače apod. 

 
Ad 7. Školní a klasifika ční řád – připomínky z 3. jednání ŠR 6.11.2006 

a) Doplnění bodu 7. školního řádu o znění - rodiče nemocného žáka mohou odebrat 
dotovaný oběd jen 1 den nemoci. V ostatních dnech jsou povinni oběd odhlásit nebo 
uhradit plnou cenu obědu. 
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

b) Navrhované uspořádání v § 3 klasifikačního řádu již bylo v jeho znění zohledněno. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Úkoly: 

a) Pavel Horák – zjistí možnosti odklízení sněhu v okolí školy v průběhu zimních měsíců 
pracovníky společnosti SATESO spol. s r.o. 

b) Mgr. Hana Simandelová zjistí informace týkající se školního plesu a příp. možnost 
pomoci členů školské rady na jeho zajištění 

 
Ad 8. Závěr 

Jednání školské rady skončilo v 18.15 hod. Příští jednání se uskuteční začátkem 
listopadu, bližší termín bude dodatečně upřesněn. 

 
Zapsala: Lenka Dvořáčková 
Zápis zpracovala: Katarína Krejčí 


