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Z Á P I S 
z 9. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 26. kv ětna 2008 v budov ě školy 
 
 
Přítomni: 
Zástupci města: Katarína Krejčí 
 
Zástupci školy: Mgr. Hana Simandelová 
 Mgr. Roman Fuksa 
 Mgr. Zdeněk Bílý 
 
Nepřítomni (omluveni): Lenka Dvořáčková (zástupce rodičů) 
 Petr Fuksa (zástupce rodičů) 
 Lenka Chládková (zástupce rodičů) 
 Bc. Marcela Havlíčková (zástupce města) 

Pavel Horák (zástupce města) 
 
 
PROGRAM: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 
3. Blok zástupců města 

a) informace ohledně aktuálního stavu plánované I. etapy rekonstrukce školy 
b) výše finanční dotace přidělená městem pro rok 2008 na školy v přírodě 
c) dotační program Prevence kriminality 
d) volby do školské rady – podzim 2008 

4. Blok zástupců školy 
a) informace k výsledku žádosti na přidělení dotace k realizaci závlahového 

systému na školním hřišti 
b) informace o tom, zdali se škola zapojila nebo plánuje účast v dalších dotačních 

programech krajských, celostátních 
c) informace k plánované stávce školských odborů 9.6.2008 resp. celostátní stávce 

odborů 24.6.2008 
d) rozvrhy na školní rok 2008/2009 

5. Blok zástupců rodičů 
6. Závěr 
 
 
Ad 1. Zahájení a schválení programu jednání 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Poté bylo hlasováno o navrženém 
programu jednání. 
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Kontrola úkol ů 

Z posledního jednání nevyplynul žádný konkrétní úkol, vyjma iniciování jednání se 
zástupci finančního a školské odboru ohledně rozklíčování jednotlivých položek rozpočtu 
a příp. změn v účetní sestavě pro příští rozpočtové období, na čemž se ještě stále 
pracuje. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 3. Blok zástupc ů města 

a) Katarína Krejčí informovala členy školské rady o aktuálním stavu plánované I. etapy 
rekonstrukce školy resp. pavilonu B (bazén a tělocvična): 

� dotační program MFČR + regionální operační program = 70% fin. prost ředků na 
rekonstrukci pavilonu „B“ (bazén + tělocvična), zbývajících 30% bude čerpáno 
z prostředků města 
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� EUROVISION – společnost, která převzala po faktické stránce zpracování 
žádosti na čerpání dotace a supervizuje ji 

� o přidělení dotace z prostředků MFČR se rozhodne do konce 06/2008 resp. 
09/2008, o přidělení dotace z regionálního operačního programu by se mělo 
rozhodnout 2.7.2008 

� v případě přidělení finančních prostředků bude vypsáno výběrového řízení na 
zhotovitele (projektová dokumentace je kompletně připravena vč. připomínkování 
ze strany zástupců školy) 

� v minulých dnech se řešilo za účasti zástupců města problematika zatékání do 
tělocvičny -  ponecháno provizorium (vzhledem k plánované rekonstrukci tohoto 
pavilonu) 

� zbývající pavilony – projektová dokumentace zpracována Ing. Remešem 
v hrubých rysech pro potřeby zadání dalšího dotačního programu 

� proběhlo i jednání s architektem ohledně jednolitosti venkovního vzhledu celého 
komplexu (všech částí) 

Školská rada bere na vědomí. 
b) Dotace města na rok 2008 pro příspěvkové a zájmové organizace: 

� dotace města na školy přírodě činí v tomto roce 40 000,- Kč (žádost školy na 
50 000,- Kč) 

Školská rada bere na vědomí. 
c) V rámci krajského dotačního programu Prevence kriminality: 

� realizace Skate parku a U rampy na hřišti nad školou (nad asfaltovou plochou) – 
do konce roku 2008 (počítá se i s předpokládaným vedením dopravy v případě 
zahájení rekonstrukce pavilonu“B“) 

Školská rada bere na vědomí. 
d) Volby zástupců školy a rodičů do školské rady: 

� proběhnout s největší pravděpodobností na přelomu září a října (termín bude 
spojen s třídními schůzkami) 

� bude uveřejněna výzva rodičům, kteří mají zájem o činnost ve školské radě a ze 
všech přihlášených bude sestavena kandidátní listina, z níž rodiče zvolí své 
zástupce do školské rady 

� jména členů přípravného výboru, který by měl volby připravit, a měl by se skládat 
z bývalých členů ŠR, zajistí předsedkyně ŠR 

Školská rada bere na vědomí. 
 
Ad 4. Blok zástupc ů školy 

a) Mgr. Zdeněk Bílý informoval, že zatím škole nebylo oficiálně zástupci města oznámeno 
rozhodnutí o přidělení dotace k realizaci závlahového systému na školním hřišti. Čeká 
se na doručení rozhodnutí příslušného orgánu?!? 
Školská rada bere na vědomí. 

b) Co se týká možnosti zapojení do dalších dotačních programů, nabídky dotačních 
programů se průběžně sledují a bude záležet na domluvě se zástupci města, které musí 
jako zřizovatel být garantem každého dotačního programu. 
Školská rada bere na vědomí. 

c)  Pokud se zaměstnanci školy rozhodnou zapojit do plánované stávky školských odborů 
9.6.2008, pak budou rodiče včas informováni stejně jako u příp. připojení se k celostátní 
stávce odborů 24.6.2008 
Školská rada bere na vědomí. 

d) Rozvrhy na školní rok 2008/2009 jsou již téměř zpracované,a by mohly být včas 
předloženy žákům i rodičům 

 
Úkoly: Zástupci školy žádají o vyjádření místostarosty Pavla Horáka k těmto dotazům: 

a) Bude vypracován nějaký harmonogram výměny zbývajícího starého školního nábytku 
(školních lavic a stolů,...) za nový? (Vyhláškou byla výměna posunuta z konce 
kalendářního roku 2007 na konec roku 2009.) 

b) Ke konci 05/2008 bylo ve škole protopeno 750 000,- Kč. Budou zajištěny finanční 
prostředky na celou topnou sezónu? 
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c) Kotelna - výměna bezpečnostních ventilů - do kdy padne rozhodnutí ohledně výběru 
dodavatele a kdy proběhne vlastní realizace výměny? 

d) Bylo už městu doručeno rozhodnutí o schválení dotace na realizaci závlahového 
systému? 

e) Lze zajistit, aby se informace ohledně předpokládané výše peněžních prostředků 
poskytnutých městem jako příspěvek na školy v přírodě dostala k zástupcům školy dříve 
než tomu bylo doposud? 

f) SKATE PARK - bude součástí školního hřiště? Kdo bude zajišťovat dozor, údržbu? Kdo 
bude odpovídat za provoz? Bude přístupné 24 hodin denně? 

 
Ad 6. Závěr 

Jednání školské rady skončilo v 17.15 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

 
 
 
Zápis zapsala a zpracovala: Katarína Krejčí 


