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Z Á P I S 
ze 7. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 10. února 2014 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. Iveta Nesrovnalová 
 Ing. arch. Jaroslav Klaška 
 
PROGRAM: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 
3. Blok zástupců města 

• informace k II. etapě revitalizace školy 

4. Blok zástupců školy 
5. Blok zástupců rodičů 
6. Různé 
7. Závěr  
 
 
Ad 1. Zahájení, schválení programu jednání 

Jednání školské rady zahájila předsedkyně školské rady Katarína Krejčí v 17.15 hod. Poté 
bylo hlasováno o navrženém programu jednání. 
Hlasování: pro 8 – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Kontrola úkolů 

K dotazu čím je dán ve výroční zprávě za rok 2012/2013 meziročního nárůst u první 
odrážky v základních údajích o hospodaření 

• kalendářní rok 2011 – 21 519,5 tis. Kč  
• kalendářní rok 2012 – 21 031,7 tis. Kč  
• kalendářní rok 2013 – 23 000 tis. Kč 

Dle sdělení ředitele školy, je částka stanovována dle počtu dětí ve škole - došlo 
k nárůstu počtu dětí a tím i k navýšení částky. 

 
K dotazům vzneseným na minulém jednání ŠR k návrhu rozpočtu školy na rok 2014: 
ZŠ Šlapanice – příjmy  

- kolonka pronájem nemovitostí zůstává oproti minulým návrhům nulová – 
vypadly tyto příjmy nebo se dostaly do jiné kolonky? 

Nevypadly, kolonka příjmy z pronájmu je zahrnuta v tabulce II - rozpočtu pavilonu B příjmy 
a je ve výši 600 tis. Kč (stanoveno dle předběžně uzavřených smluv na rok 2014) 

 
ZŠ Šlapanice – výdaje  

- položka 5038 Ostatní pojištění v předchozích letech se tato položka 
pohybovala okolo 210 tis. Kč, v tomto roku pouze 45 tis. Kč, prosíme o 
sdělení důvodu 

Částka vychází z hrubých mezd, odpovídá sazbě pojištění odpovědnosti za zaměstnance. 
Taktéž došlo k rozdělení rozpočtu za pavilon B a školu. 
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- položka 5166 Konzult. porad. služby – prosíme o sdělení, jaké služby do 
této kategorie spadají, tj. jaké se v příštím roce objeví pod touto položkou 
ve vyúčtování  

Jedná se o služby vedení účetnictví a zajištění IT. 
- položka 5362 Daně a poplatky – v návrhu je uvedeno 300 tis. V minulých 

letech se pohybovala tato částka okolo 20 tis.– jedná se o překlep nebo 
skutečný návrh? Čím je navýšení způsobeno? 

Navýšení je způsobeno legislativou – nejvyšší částku tvoří neuplatněné DPH školy z 
důvodu osvobozených plnění (částka byla stanovena na základě výsledků r. 2013, cca 60 
tis. Kč čtvrtletně) 
Školská rada bere na vědomí. 

 
 
Ad 3. Blok zástupců města 

S ohledem na probíhající rekonstrukci školy navrhla předsedkyně školské rady uskutečnit 
další jednání školské rady 
• pondělí 17. 3. 2014 v 17.30 hod. 
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Informace k II. etapě revitalizace školy 

• každé pondělí probíhají kontrolní dny, jichž se účastní zástupci investora, zástupci 
školy, stavební dozor, bezpečnostní koordinátor a zástupci zhotovitele, a z nichž jsou 
pořizovány zápisy. Do kopií zápisů z kontrolních dní je možné nahlédnout u Ing. Leplta, 
odbor investic a správy majetku MěÚ Šlapanice 

• o výstupech z kontrolních dní i o týdenním harmonogramu stavebních prací jsou 
informováni učitelé prostřednictvím vedení školy. Ti by v této souvislosti uvítali, pokud 
by jim byly vedením školy předávány konkrétní pokyny s tím související tj., pokud jsou 
stavební práce plánovány na určitém místě, sdělit bližší informace ke stěhování tříd a 
pomůcek apod. Také by uvítali, pokud by se informace dozvídali nejen prostřednictvím 
e-mailu, ale formou porad, kde by se mohly operativně řešit/vysvětlit pokyny a úkoly 
s tím související 

• otázka možného dočasného přestěhování výuky do náhradních prostor byla před 
realizací projektu rekonstrukce školy řešena (mimo jiné i školskou radou se zástupci 
města a ředitelem školy), ale vzhledem k výsledkům analýzy dostupných a 
vyhovujících prostor, kapacity a nákladů s tím spojených bylo rozhodnuto, že 
rekonstrukce ZŠ bude v době vyučovacích dnů probíhat za plného provozu. Tomu jsou 
také všechny práce a činnosti přizpůsobeny a probíhají pod dohledem koordinátora 
bezpečnosti práce a jsou konzultovány se zástupci Krajské hygienické stanice. 

• v rámci prvních kontrolních dní byly sestaveny harmonogramy a práce o prázdninách 
(pololetních, jarních, velikonočních a letních) do nich byly v maximální možné míře 
zahrnuty, s výjimkou vánočních prázdnin, ve kterých měl celý sektor stavebnictví 
celozávodní dovolenou a tak nebylo možné zajistit logistiku staveb 

• 16.12.2013 byly na kontrolním dni dohodnuty přesuny hlučných prací vždy jen na 
odpoledne. Pokud by i tak jiné konkrétní práce rušily výuku, vyučující může sdělit svoji 
výhradu vedení školy nebo školníkovi, a daná práce bude přerušena a bude 
pokračovat po 14.00 hod. 

• 4.2.2013 proběhl Den otevřených dveří, kde se rodiče mohli sami přesvědčit o 
aktuálním stavu probíhající rekonstrukce, vznést dotazy, podněty a připomínky. 

• zástupci města se snaží získat dotace na aktivity (výlety, školy v přírodě, apod.) 
spojené s předčasným ukončením školního roku 

• vzhledem k náročnosti projektu rekonstrukce školy prosí zástupci města rodiče, žáky i 
učitele o pochopení a toleranci při probíhajících stavebních pracích. V případě dotazů, 
podnětů a připomínek jsou připraveni k jejich řešení. 

 
K probíhající rekonstrukci základní školy proběhla mezi členy školské rady diskuze 
týkající se informovanosti rodičů, žáků i učitelského sboru a bezpečnosti. V diskuzi také 
vystoupila i Mgr. Iveta Nesrovnalová, která na vedení školy resp. města zaslala e-mail 
s dotazy týkajícími se právě probíhající rekonstrukce školy.  
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Školská rada bere na vědomí. Zároveň doporučuje, aby byla vedením školy zajištěna informovanost pedagogů 
k výstupům z kontrolních dnů a harmonogramu prací nejen e-mailovou komunikací, ale i formou krátkých porad 
(viz výše), aby se předešlo příp. problémům.  
Školská rada také požaduje zveřejnění výzvy rodičům na stránkách školy, že v případě dotazů, podnětů a 
připomínek k probíhající rekonstrukci, se budou snažit zajistit jejich neprodlené řešení. 

 
 
Ad 4. Blok zástupců školy 

Zástupci školy vznesli dotaz k firmě zajišťující účetní služby, proč nebyly včas zajištěny 
úhrady faktur za lyžařský kurz.  
V této souvislosti vzešel ze strany členů školské rady také dotaz, zda by nebylo vhodnější 
a výhodnější zajistit opět pozici ekonoma na HPP, který by byl k dispozici každý den a 
mohl operativně řešit účetní případy. 
Školská rada požaduje vysvětlení k výše uvedenému a zároveň požaduje sdělení celkových nákladů společnosti 
zajišťující účetnictví k 31. 12. 2013 vč. nákladů spojených s účetní závěrkou. 

 
 
Ad 5. Blok zástupců rodičů 
 Viz informace k II. etapě revitalizace školy 
 
 
Ad 6. Různé 
 Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP): 

V dodatku ŠVP, který byl členům školské rady rozeslán e-mailem, byly na doporučení 
provedeny následující úpravy: 
- v části charakteristika ŠVP doplněn přehled tematických okruhů průřezových témat, 

která jsou integrována do výuky 
- v části učební osnovy jsou přepracovány výchovně vzdělávací strategie u 

předmětů, kde byly uvedeny části kompetencí žáků, dopracovány učební osnovy 
předmětů anglický jazyk a německý jazyk, doplněno učivo u předmětu zeměpis a 
očekávaný výstup (včetně učiva) u předmětu přírodopis.  

- u dodatku je doplněno i číslo jednací 
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
 Školní řád: 
 Úpravy školního řádu na základě kontroly provedené ČŠI 

Změny ve školním řádu: 
1) oddíl C, § 9, odst. 6 – v organizaci polední přestávky vypuštěn text "(nejpozději do 
velké přestávky se musí zapsat na seznam zájemců). Všichni ostatní žáci musí areál 
školy opustit." 
2) oddíl F, § 12: přepracován celý paragraf (opraveny chyby vzniklé kopírováním), mj. 
doplněn text, že opakovat může i žák, který již opakoval v nižším ročníku, opraven 
termín pro náhradní hodnocení za 1. pololetí, opraven termín náhradní opravné 
zkoušky do 15. září. 
3) v textu nahrazeno slovo "studenti" za "žáci" 
Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
 
Ad 7. Závěr 

Jednání školské rady bylo ukončeno v 19.05 hod.  
 
 
Zapsala: Katarína Krejčí 
Zápis zpracovala: Katarína Krejčí 


