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Z Á P I S 
z 1. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 10. listopadu 2008 v budov ě školy 
 
 
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Radmila Klašková 
 Hana Krčmová 
 Gabriela Pořízková 
 
Zástupci Města: Bc. Marcela Havlíčková 
 Katarína Krejčí, DiS. 
 Pavel Horák 
 
Zástupci školy: Mgr. Zora Dufková 
 Mgr. Zdeněk Bílý 
 Mgr. Lubomír Konečný 
 
Host: Mgr. Michal Klaška – ředitel ZŠ Šlapanice 
 
PROGRAM: 
 
1. Zahájení, přivítání nových členů a schválení programu jednání 
2. Schválení jednacího řádu ŠR 
3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 
4. Kontrola úkolů  z posledního zasedání 
5. Blok zástupců města, rodičů a školy 
6. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2007/2008 
7. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2009 
8. Závěr 
 
 
Ad 1. Zahájení, p řivítání nových členů a schválení programu jednání 

Jednání školské rady zahájil Mgr. Michal Klaška v 16.30 hod. Poté byli představeni noví 
členové ŠR z řad zástupců rodičů a školy, kteří byli zvoleni během voleb do ŠR dne 
6.10.2008. Zároveň bylo hlasováno o navrženém programu jednání. 
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Schválení jednacího řádu 

Členové školské rady jednohlasně schválili předložené znění jednacího řádu. 
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 3. Volba p ředsedy a místop ředsedy ŠR 

Do funkce předsedkyně školské rady byla opětovně navržena a poté i zvolena Katarína 
Krejčí, DiS. 
Na post místopředsedkyně byla zástupci školy navržena a poté i zvolena Mgr. Zora 
Dufková. 
Hlasování při volbě předsedkyně: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
Hlasování při volbě místopředsedkyně: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
 

Ad 4. Kontrola úkol ů z posledního zasedání 
Během posledního jednání ŠR dne 26.5.2008 byly ze strany zástupců školy vzneseny 
dotazy místostarostovi panu Pavlu Horákovi, který je z důvodu své nepřítomnosti 
zodpověděl a předložil tehdejším členům ŠR v písemné podobě. Zodpovězené dotazy 
byly předloženy i nově zvoleným členům vč. komentáře ředitele školy Mgr. Michala 
Klašky. 
Školská rada bere na vědomí. 
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Ad. 5. Blok zástupc ů města 

• Předsedkyně ŠR Katarína Krejčí seznámila členy ŠR s organizačními instrukcemi 
týkajícími se zasílání pozvánek na jednání školské rady, příspěvků do programu jednání, 
připomínkování zápisu atd. Doporučeno reagovat na oznámení předsedkyně ŠR 
v požadovaném termínu min. potvrzením o doručení e-mailu. 
Školská rada bere na vědomí. 

• Místostarosta informoval členy ŠR  o aktuálním stavu plánované I. etapy rekonstrukce 
školy resp. pavilonu B (bazén a tělocvična). V 1. kole nebyla bohužel žádost o přidělení 
dotace na realizaci rekonstrukce pavilonu B schválena, ale zástupci města podnikají  
všechny kroky pro to, aby ve 2. kole bylo docíleno přidělení zmiňované dotace. 
Školská rada bere na vědomí. 

• Dále místostarosta informoval o přidělení dotace z Jm kraje na závlahový systém na 
školním hřišti ve výši 130 000,- Kč, na které bude participovat i město Šlapanice jako 
zřizovatel. Závlahový systém by měl být plně funkční na jaře 2009. 
Školská rada bere na vědomí. 

• SKATE PARK – zhotovitel začal s přípravou a pokládkou povrchu. S montáží překážek a 
dalších prvků se počítá až na jaře 2009. S opravou zbývajících částí plochy se počítá až 
po ukončení stavebních prací. Zástupci školy zašlou zástupcům zřizovatele návrh na 
údržbu okolních ploch budovy ZŠ v souladu se zněním zřizovatelské listiny ZŠ 
Šlapanice. (Nejdříve odpověď na otázku čí to bude a následně poté, kdo se o to bude 
starat.) 
Školská rada bere na vědomí. 

• Místostarosta se vyjádřil i k informacím, které se týkaly řešení nedostatku míst ve 
šlapanických mateřských školkách formou stavby nové budovy MŠ. Jak bylo řečeno, 
tato varianta je ve stádiu úvah a pokud by měla být tato myšlenka realizována, pak se 
počítá se stavbou nové budovy MŠ v areálu ZŠ Šlapanice, resp. na ploše, která je 
součástí školního hřiště. Členy ŠR byl vznesen požadavek resp. prosba na zachování 
celistvosti plochy školního hřiště. Jako možná varianta k řešení se nabízí přestavba 
přístavby – bytu školníka – která navazuje lépe na komplex budov ZŠ Šlapanice a je zde 
předpoklad větší pravděpodobnosti zahrnutí do některého z dotačních programů, pokud 
půjde o přestavbu než-li pokud by šlo o výstavbu novou. 
Školská rada doporučuje,  zachovat prostor plochy školního  hřiště o stávajících rozměrech vč. doposud 
nevyužívaných ploch. 

 
Ad 6. Schválení výro ční zprávy školy za školní rok 2007/2008 

Znění výroční zprávy bylo na podnět zástupců města doplněno v bodu XI. o všechny 
subjekty, které přispěly finančními dary nebo se různou formou pomoci podíleli na 
aktivitách školy. Takto doplněná výroční zpráva za školní rok 2007/2008 byla schválena.  
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 7. Projednání návrhu rozpo čtu školy na rok 2009 

• Mgr. Lubomír Konečný navrhl začlenit do rozpočtu ZŠ Šlapanice účelovou dotaci, ze 
které by se čerpaly finanční prostředky na Školy v přírodě apod. Dosavadní způsob, kdy 
zástupci školy museli žádat o přidělení dotace, byl shledán málo pružným, protože se 
z něj s ohledem na datum rozhodnutí, zda-li se dotace přiděluje či nikoli, nedaly pokrýt 
všechny programy Škol v přírodě. 
Školská rada doporučuje ke schválení. 

• V materiálech, které byly členům ŠR zaslány v souvislosti s připomínkováním návrhu 
rozpočtu na příští rok chybí údaj o předpokládaných příjmech. Z toho důvodu členové 
ŠR žádají o doplnění těchto materiálů vč. informací, na co budou použity příjmy školy 
v tomto roce a na co byly použity v letech minulých.  
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 8. Závěr 

Z důvodu zajištění větší informovanosti zejména zástupců pedagogického sboru 
navrhuje předsedkyně ŠR Katarína Krejčí uskutečnit schůzku zástupců města se 
zástupci školy. Ředitel školy Mgr. Michal Klaška v této souvislosti informoval, že taková 
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schůzka je již plánovaná a měla by se uskutečnit v prvních měsících příštího 
kalendářního roku. 
Jednání školské rady skončilo v 17.40 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Marcela Havlíčková 
Zápis zpracovala: Katarína Krejčí, DiS. 


