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Z Á P I S 
z 2. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 2. b řezna 2009 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. Lubomír Konečný 
 
Host: Mgr. Michal Klaška – ředitel ZŠ Šlapanice 
 
Nepřítomni: (omluveni) 
Zástupci školy: Mgr. Zdeněk Bílý 
 
 
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) schválený rozpočet školy pro rok 2009 
c) přidělování nenárokové dotace z rozpočtu města – dle Ad. 7 zápisu z 1. 

jednání ŠR 
d) schůzka zástupců města a zástupců školy avizovaná v zápise z 1. jednání 

ŠR 
e)  předání zápisu z voleb do ŠR konaných 6.10.2008 
f) reakce na e-mailový dotaz resp. podnět Ing. Pavla  Zmeškala týkající se 

představy, jakým způsobem bude ŠR ovlivňovat kvalitu výuky na ZŠ a 
kvalitu jednotlivých učitelů 

g) odstranění hanlivého nápisu z asfaltového povrchu před hl. vchodem do 
školy 

h) zakomponování internetového hlasování do jednacího řádu ŠR 
4. Blok zástupců školy 

a) internetové stránky školy – problémy se zobrazováním a zasíláním e-
mailů 

b) systém vzdělávání pedagogů 
5. Blok zástupců rodičů 
6. Schválení změn školního a klasifikačního řádu ZŠ Šlapanice 
7. Závěr 
 
 
Ad 1. Zahájení a schválení programu jednání 

Jednání školské rady zahájila předsedkyně ŠR Katarína Krejčí v 16.35 hod. Poté bylo 
hlasováno o navrženém programu jednání. 
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Kontrola úkol ů 

Z minulého jednání ŠR nevyplynuly pro jednotlivé členy ŠR žádné konkrétní úkoly. 
Školská rada bere na vědomí. 
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Ad 3. Blok zástupc ů města 
a) Místostarosta Pavel Horák informoval členy školské rady o aktuálním stavu plánované 

I. etapy rekonstrukce školy resp. pavilonu B (bazén a tělocvična): 
• 23.2.2009 stanovisko o schválení dotace na plánovanou rekonstrukci. Do 70 

kalendářních dnů je nutné ještě doložit stavební povolení a další nezbytné 
podklady, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. 

• Optimálním termínem pro zahájení prací se jeví období letních prázdnin. 
• Ředitel ZŠ zajistí náhradní výuku TV v průběhu školního roku 2009/2010. 
Školská rada žádá pana ředitele o přípravu návrhů řešení zajištění náhradní výuky TV na příští jednání ŠR. 

b) Schválený rozpočet ZŠ Šlapanice činí pro rok 2009 částku ve výši 5 820 000,- Kč, který 
bude ponížen o odvod odpisů na účet zřizovatele o částku cca 685 000,- Kč. Ředitel 
základní školy členy ŠR informoval o tom, že škola vykázala v loňském roce ztrátu ve 
výši 400 000,- Kč, která byla z části snížena částkou 200 000,- Kč z rezervního fondu 
školy, nicméně i nadále zůstává ve ztrátě 200 000,- Kč. V tuto chvíli tak navíc škola 
disponuje nulovou částkou jak v rezervním tak i investičním fondu. Začátkem roku 2009 
proběhlo na základní škole prošetření hospodaření ze strany zřizovatele, ale v době 
jednání ŠR rady nebyla k dispozici žádná výsledná zpráva. 
Ředitel školy dále seznámil členy ŠR s tím, že ve škole proběhne kontrola z hlediska 
zákona č. 23/2008, o technických podmínkách požární ochrany staveb a také 
s neutěšeným stavem zařízení výpočetní techniky. 
Školská rada žádá radu města Šlapanice o vyjádření k výši schváleného rozpočtu pro rok 2009, který shledává 
nedostatečným, dále o předložení výsledné zprávy k hospodaření školy v loňském roce a v neposlední řadě o 
účast zástupců ŠR při projednávání rozpočtu na příští rok před jeho konečným schválením – vše formou dopisu 
adresovaného radě města Šlapanice, který vyhotoví předsedkyně ŠR. Zároveň školská rada konstatuje, že by 
bylo dobré navázat na jednání týkající se nastavení systému a větší průhlednosti jednotlivých položek rozpočtu 
ZŠ Šlapancie a iniciovat setkání s novým vedoucím finančního odboru MeÚ Šlapanice.  

c) Návrh začlenit do rozpočtu ZŠ Šlapanice účelovou dotaci, ze které by se čerpaly 
finanční prostředky na Školy v přírodě apod. byl konzultován s vedoucím finančního 
odboru, který nedoporučuje měnit doposud zavedenou praxi. Tato dotace podle jeho 
slov není určená na školy v přírodě, ale na akce pořádané školou, který mají jiný 
charakter např. uspořádání sportovních klání a s tím související nákup odměn apod. 
Školská rada bere na vědomí. 

d) Schůzka zástupců města a zástupců školy avizovaná v zápise z 1. jednání ŠR zatím 
neproběhla.  
Školská rada bere na vědomí. 

e) Předsedkyně ŠR předala všem členům ŠR zápis z voleb konaných 6.10.2008. 
f) Členům školské rady byl předložen dotaz Ing. Zmeškala týkající se podpory  kvality 

výuky a jednotlivých učitelů. 
Školská rada konstatuje, že klíčové oblasti kvality vzdělávání vyplývají ze schváleného  školního vzdělávacího 
programu. Co se týká vzdělávání pedagogických pracovníků, podrobný seznam absolvovaných vzdělávacích 
seminářů je obsahem výročních zpráv, které jsou k dispozici na stránkách školy. Konkrétní dotazy z řad rodičů 
je připraven zodpovědět kdykoli ředitel ZŠ Mgr. Michal Klaška. Blíže se systémem vzdělání seznámí ředitel 
školy v bodu 4.b) 

g) Na základě podnětu adresovaného předsedkyni ŠR byl z asfaltového povrchu před 
hlavním vchodem do školy odstraněn hanlivý nápis. 
Školská rada bere na vědomí. 

h) Předsedkyně ŠR navrhuje zakomponovat možnost internetového hlasování do článku 6 
jednacího řádu ŠR ve znění: „V případě časové nouze je možné hlasování provést  
i prostřednictvím datových příp. telekomunikačních služeb. 
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad. 4. Blok zástupc ů školy 

a) Ředitel školy seznámil členy školské rady s problémy se zobrazováním internetových 
stránek školy stejně jako příjmu a zasílání e-mailů. Problémy se zobrazování www 
stránek se podařilo vyřešit ve spolupráci se zástupci poskytovatele internetového 
připojení společnosti Self servis, spol. s r.o. Co se týká problémů s příjmem a zasíláním 
e-mailů, na škole byl instalován nový e-mailový server, který by měl těmto problémům 
zamezit. 
Školská rada bere na vědomí. 



 3 

b) Ředitel školy seznámil členy školské rady se systémem vzdělávání pedagogických 
pracovníků, kteří mohou čerpat z nabídky akreditovaných i neakreditovaných 
vzdělávacích seminářů – většinou z vlastního podnětu (iniciativy) příp. po doporučení 
ředitelem školy. Pokud se nejedná o školení ryze sportovních příp. výtvarných 
dovedností a technik, pak součástí odborných školení a seminářů bývá i zaměření na 
komunikační, organizační a sociální dovednosti – „soft skills“. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 6. S odvolání na předběžné výsledky hlasování (9 pro – 0 proti – 0 se zdržel) uskutečněné 

12.1.2009 se schvalují změny školního a klasifikačního řádu, který vstoupil v platnost 
1.2.2009. 
Školská rada schvaluje. 

 
Ad. 7. Závěr 

Jednání školské rady skončilo v 18.30 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

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


