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

konaného dne 26. ledna 2012 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. Lubomír Konečný  
 
Omluvena: Mgr. Šárka Štěpánková 
 
 

PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 
3. Blok zástupců města 

– volba zástupce ŠR do konkurzní komise ve věci VŘ na obsazení funkce ředitel/ka ZŠ 
Šlapanice 

4. Blok zástupců školy 

– nestandardní postup při řešení stížnosti rodičů na výukové metody učitele angličtiny  
5. Blok zástupců rodičů 
6. Závěr 
 

 
Ad 1. Zahájení, schválení programu jednání 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Poté bylo hlasováno o navrženém 
programu jednání. 
Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
 

Předsedkyně školské rady Katarína Krejčí informovala, že dnem 1. ledna 2012 nabyl 
účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon a mimo jiné se i posilují 
pravomoci školské rady. 
Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad 2. Kontrola úkolů 

Vyjádření se k diskutovaným výdajovým položkám v návrhu rozpočtu na rok 2012 
z minulého jednání ŠR: 
- položky 5011 – platy zaměstnanců – ve vazbě na položky 5031 (sociální pojištění), 5032 
(zdravotní pojištění) - pro rok 2012 vypočteny z celkové částky 710 000 Kč, z toho 
sociální pojištění 25 % (177 500) a zdravotní pojištění 9 % (63 900). Mírné navýšení je z 
důvodu platby náhrady mezd při pracovní neschopnosti zaměstnance (hradí škola) 
- položka 5166 obsahuje správu sítě a serverů, vedení a správu webových stránek 
a platby za práci bezpečnostního technika (položka obsahuje navíc správu 
webových stránek) 
 
K dotazu ke ztrátovosti bazénu místostarosta p. Pavel Horák uvedl, že zástupci města 
zatím od žádné příspěvkové organizace neobdrželi výsledky hospodaření za r. 2011 a 
tudíž nelze sdělit požadované informace (konkrétní čísla) ke ztrátovosti provozu bazénu. 
Zároveň slíbil, jakmile zástupci města tyto výsledky obdrží, seznámí s požadovanými 
výstupy i zástupce školské rady na nejbližším dalším jednání. 
Školská rada bere na vědomí. 



 2 

 

 
 
 
Ad 3. Blok zástupců města 

Předsedkyně školské rady Katarína Krejčí informovala o vypsání konkurzu na obsazení 
funkce ředitel/ka ZŠ Šlapanice a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. O náležitostech 
konkursního řízení a konkursní komise i o požadavku volby zástupce z řad členů školské 
rady do konkursní komise. 
Do konkursní komise byla navržena a poté i schválena Ing. Martina Schusterová. 
Hlasování při volbě předsedkyně: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 

Ad 4. Blok zástupců školy 
Zástupci školy informovali o z jejich pohledu nestandardním postupu při řešení stížnosti 
na výukové metody nového učitele anglického jazyka ve třetím ročníku. Stížnost jednoho 
rodiče, na kterou mu bylo e-mailem dotyčným učitelem reagováno, rozpoutala neřízenou 
diskuzi mezi rodiči o vhodnosti/nevhodnosti použití jím zvolených výrazových prostředků 
a výukových metod, aniž by se dal prostor panu učiteli obhájit/vysvětlit důvody, které ho 
k tomu vedly. 
Zástupci učitelů vyjádřili přání, aby se napříště stížnosti rodičů řešily metodicky tj. aby 
rodiče v první fázi projednali problém s příslušným učitelem (příp. třídním učitelem) 
osobně, telefonicky, emailem a domluvili se na možném řešení problému. V případě 
pochybností se mohou obrátit i na školní psycholožku, která může pomoci odborným 
názorem příp. zprostředkováním kontaktu učitel/žák/rodič. 
V případě, že na této úrovni nedojde k nalezení řešení, pak se mohou obrátit na ředitele 
školy příp. školskou radu. 
Zástupci učitelů garantují profesionální a objektivní přístup ve věci řešení stížností tzn. že 
se v žádném případě negativně neprojeví na vztahu učitele k danému žákovi.  
Školská rada bere na vědomí. Zároveň doporučuje s výše uvedeným schématem řešení stížností seznámit rodiče na 
webových stránkách ZŠ Šlapanice. 
 

Ad 5. Blok zástupců rodičů 
 Dotaz ohledně zápisu dětí do 1. tříd: 

 Zápisu dětí do 1. tříd se zúčastnilo 115 dětí, které budou rozděleny do 4 tříd. 
 
Dotaz ohledně možnosti využití části vstupního vestibulu bazénu rodiči při čekání na 
ukončení kroužku plavání (před otevírací dobou bazénu): 

 Z bezpečnostních důvodů to bohužel není možné. 
   
 
Ad. 6. Závěr 

Jednání školské rady bylo ukončeno v 17.25 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

 
 
 
Zapsala: Katarína Krejčí 
Zápis zpracovala: Katarína Krejčí 
 


