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

konaného dne 31. října 2011 v budově školy 
 
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Ing. Eva Černá 
 Gabriela Pořízková 
 Ing. Martina Schusterová 
  
Zástupci Města: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. 
 Pavel Horák 
 Katarína Krejčí, DiS. 
 
Zástupci školy: Mgr. Zora Dufková 

Mgr. Šárka Štěpánková 
 Mgr. Lubomír Konečný  
 
Hosté: Mgr. Michal Klaška 
 
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. Projednání (schválení)  výroční zprávy školy za školní rok 2010/2011  

7. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2012  

8. Závěr  

 

 
Ad 1. Zahájení, schválení programu jednání 

Jednání školské rady zahájil ředitel školy Mgr. Michal Klaška v 16.35 hod. Přivítal nové 
členy z řad zástupců rodičů a zástupců školy. Poté bylo hlasováno o navrženém 
programu jednání. 
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Před odchodem ředitele školy z jednání školské rady se Katarína Krejčí dotázala na situaci kolem 
ukončení projektu VIP kariéra III. k 30.9.2011 a v souvislosti s tím i na ukončení činnosti školního 
psychologa k tomuto datu. 
Pan ředitel informoval: 

- původní projekt  skončil k 30.9.2011 
- do 20.9.2011 se mohly podat přihlášky do nového projektu (původně měl navazovat) a 

přihláška byla zástupci školy v tomto termínu podána 
- během září byla odvolána ředitelka paní Zapletalová z Institutu pedagogicko-

psychologického poradenství, který projekt VIP kariéry zaštiťoval a do zahájení nového 
projektu vstoupilo MŠMT s vydáním pokynu o zastavení projektu a návrhem na jeho 
přepracování. Předběžný termín jeho rozběhnutí je plánován na 01/2012 

- protože nejasnosti kolem dalšího pokračování projektu školních poradenských center 
(školních psychologů) i nadále trvají, zahájila škola jednání s novou školní psycholožkou 
s nástupem do pracovního poměru k 1.11.2011. 

- pokud nebudou škole přiděleny účelově mzdové prostředky z MŠMT, bude její činnost 
hrazena po přechodné období z provozních prostředků školy a to nejdéle do konce 
školního roku 2011/2012 
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- MŠMT vydala pro zaslání účelových finančních prostředků na činnost školního 
psychologa na meziobdobí (11/2011 – 12/2011) než se rozběhne nový projekt metodický 
pokyn "Vyhlášení pokusného ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol...". Na 
základě splnění podmínek může škola obdržet finanční prostředky, které budou sloužit na 
pokrytí mzdových nákladů na činnost školního psychologa. Vzhledem k vývoji situace a s 
přibývajícími informacemi ale škola zatím není schopná potvrdit, zda-li využije této 
možnosti anebo bude hradit 0,5 úvazek školního psychologa z provozních prostředků 

- pokud však nový projekt nezačne, škola do něj nebude zařazena nebo nebude schválen 
projekt samostatný, tak si škola z provozních prostředků nebude moci dovolit školního 
psychologa hradit celý kalendářní rok 
 Školská rada bere na vědomí. Zároveň žádá pana ředitele o zaslání metodiky MŠMT k přidělení účelových 
finančních prostředků na činnost školního psychologa. 

 
Informace k žádostem o dotace podané v červenci 2011: 
V současné době jsou zřejmě ve fázi posuzování hodnotiteli. Dle dostupných informací by 
měly být výsledky známy v měsíci lednu nebo únoru. 
Doplňující informace k pracovníkům, kteří jsou uvedeni v projektu zaměřeném na 
poradenské služby (včetně výše úvazku a typu pracovního poměru): 
001 hlavní manažer projektu 12,00 hodin/měsíc, DPP 
002 ekonom 12,00 hodin/měsíc, DPP 
003 školní psycholog 50,00 % Pracovní smlouva 
004 speciální pedagog 50,00 % Pracovní smlouva 
005 výchovný a kariérový poradce 12,00 hodin/měsíc, DPP 

 

Oprava informace z posledního jednání školské rady 27.6.2011: 
V projektu RAMPS VIP III je v přihlášce uveden u psychologa úvazek 1,00. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
V 17.10 hod. z jednání odchází pan ředitel Mgr. Michal Klaška a Mgr. Lubomír Konečný. 
 
Ad 2. Schválení jednacího řádu ŠR 

Členové školské rady jednohlasně schválili předložené znění jednacího řádu. 
Hlasování:8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
 

Ad 3. Volba předsedy a místopředsedy 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 – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
Hlasování při volbě místopředsedkyně:8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
 

Ad 4. Kontrola úkolů 
Z minulého jednání nevzešly žádné úkoly. 
Školská rada bere na vědomí. 
 

Ad 5. Blok zástupců města, rodičů a školy 
a) p. Horák podal aktuální informace k vývoji situace kolem dotačního titulu týkajícího se 

další etapy rekonstrukce školy 

 je třeba se připravit na krizový scénář, kdy bude výzva vyhlášena bez předchozích 
upozornění (prosinec?) tzn. doladit všechny povinné přílohy 

  již je vydán územní souhlas 

 vydání stavebního povolení se možná stihne do 1.12. (23.11.) je veřejné 
projednání na odboru výstavby 

 dále bylo dohodnuto, že s v rámci této etapy vyřeší i kompletní výměna ústředního 
vytápění včetně kotelny, což bude mít dopad na spolufinancování, ale je zde 
vysoká pravděpodobnost posunutí se v pořadí hodnocených projektů. Došlo by k 
navýšení investice cca o 9,2 mil., z toho přínos dotace cca 700 tis. Kč 
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 celková výše projektu tedy činí cca 74 952 500,-Kč a odhad dotace 16 220 600,-
Kč (ceny včetně DPH) 

 z hlediska souladu s registrem, došlo k drobné změně celého názvu projektu na 
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ ŠLAPANICE 

 
Ad.6. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2010/2011 
 Technické připomínky k výroční zprávě za školní rok 2010/2011: 

 špatné stránkování – str. 6 uvedena dvakrát 

 článek VII., první odstavec - uvedeno: 
Zde uvádíme výčet školních i mimoškolních aktivit školy, spolupráci s organizacemi v obci 
i jinými subjekty. Z důvodu rekonstrukce školní tělocvičny a bazénu nebyly ve školním 
roce nabízeny sportovní zájmové útvary vyžadující tyto prostory. – oprava vypustit 
poslední větu. Z důvodu rekonstrukce……., protože rekonstrukce školní tělocvičny a 
bazénu byla ukončena ve školním roce 2009/2010. 

 článek XII., druhý odstavec – uvedeno: 
ZŠ úspěšně podala projekt „Moderní a konkurenceschopná škola“ v rámci OP VK oblast 
podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a 1. 6. 2011 
zahájila tento projekt s finanční dotace 2 564 911 Kč. – oprava s finanční dotací/z 
finanční dotace 
Členové školské rady žádají pana ředitele o provedení úprav, aby hned po jejich zapracování mohlo být o výroční 
zprávě hlasováno. Hlasování proběhne elektronickou formou. 
 

Opravená verze výroční zprávy byla členům školské rady rozeslána e-mailem 3.11.2011 a 
o jejím schválení bylo hlasováno v termínu 3.11.2011 – 10.11.2011. 
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad.7. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2012 

 Při diskuzi o návrhu rozpočtu školy na rok 2012 se objevily dotazy týkající se položek na 
výdajové stránce: 
- položka 5011 – platy zaměstnanců - ve vazbě na položky 5031 (sociální pojištění), 5032 
(zdravotní pojištění) - navýšení položky 5011, ale položka za sociální pojištění zůstává 
stejná jako v loňském roce + odpovídá navýšení zdravotního pojištění navýšení položky 
za platy zaměstnanců? 
- dotaz k položce 5166 - co je pod položkou konzultační poradenské služby skryto a proč 
došlo k navýšení položky oproti tomuto roku 
 
Z diskuze o návrhu rozpočtu vzešel dotaz týkající se ztrátovosti provozu bazénu. Pan 
místostarosta Horák byl požádán o získání konkrétních čísel a informování členů školské 
rady na jejím dalším jednání.  
Členové školské rady žádají pana ředitele o zpětnou vazbu k výše uvedeným dotazům a pana místostarostu o 
předložení informací ke ztrátovosti bazénu. 

 
 
Ad. 8. Závěr 

Jednání školské rady bylo ukončeno v 18.25 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

 
 
 
Zapsala: Katarína Krejčí 
Zápis zpracovala: Katarína Krejčí 


