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

konaného dne 9. prosince 2014 v budově školy 
 

Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Ing. Šárka Hloušková 

Mgr. Iveta Nesrovnalová 
Bc. Květa Lucáková 

Zástupci města:  Ing. Martina Schusterová 
Mgr. Michal Klaška 
Mgr. Kateřina Migdauová 

Zástupci školy:  Mgr. Zora Dufková 
Mgr. Šárka Štěpánková 

Hosté:   Mgr. Roman Skočovský, Ph.D., ředitel školy,– zahájení 
Omluveni:  Mgr. Lubomír Konečný omluven pro nemoc 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Schválení jednacího řádu 
3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 
4. Kontrola úkolů 
5. Schvalování výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014 
6. Projednání rozpočtu školy pro rok 2015 
7. Různé 
8. Závěr 

 

Ad 1.Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady v novém složení zahájil ředitel školy a seznámil členy s programem. 
Hlasování: pro 8 – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
 
Ad 2.Schválení jednacího řádu 
Převzat platný jednací řád ŠR, není třeba schvalovat, pokud nevzejde požadavek na změnu. 
Změnu požaduje: 0. 
 
Ad 3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 
Na pozici předsedkyně ŠR navržena Ing. Martina Schusterová. 
Hlasování: pro 8 – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
Na pozici místopředsedkyně ŠR navržena Ing. Šárka Hloušková. 
Hlasování: pro 8 – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
Řízení jednání bylo předáno nové předsedkyni ŠR Ing. Martině Schusterové. 
 
Ad 4.Kontrola úkolů 
ŠR na jednání 28. 4. 2014 požádala ředitele o předložení jeho koncepční vize budoucnosti 
školy předloženou u výběrového řízení a verzi současnou reflektující poznání z pozice 
ředitele školy, a to v průběhu září 2014. 
Koncepci pro období 2014-2018 obdrželo část členů ŠR mailem 8. 12. 2014, koncepci 
z výběrového řízení neobdrželi vůbec.  
ŠR žádá ředitele školy znovu o předložení obou koncepcí všem členům ŠR do konce následujícího týdne (51. týden). 
Zasláno p. ředitelem dne 10. 12. 2014 členům ŠR. 
 
Ad 5. Schvalování výroční zprávy (VZ) školy za školní rok 2013/2014 
Členové ŠR měli dotazy a připomínky k formě a obsahu předložené VZ.  
Dotaz k zástupcům školy na interpretaci úspěšnosti výsledků přijímacího řízení na SŠ a 
SOU, především na gymnázium. Ředitel školy i zástupkyně pro 1. stupeň jsou s výsledky 



spokojeni s přihlédnutím k značnému převisu poptávky uchazečů nad kapacitou gymnázia 
Šlapanice. Poznatek, že výborné výsledky žáka ZŠ nejsou dostačující zástupci školy 
odsouhlasen, přijímací řízení je postaveno na znalostech učiva vyšších ročníků, než z jakého 
uchazeči vycházejí.  
Připomínky k obsahu a formě VZ byly z důvodu časové náročnosti po projednání části z nich 
přesunuty do úkolů. Soupis projednaných připomínek bude zaslán zapisovatelkou 
předsedkyni ŠR, ostatní členové zašlou případné další připomínky mailem do konce týdne 
(50. týden). Zkompletované připomínky budou zaslány řediteli školy, který do týdne od jejich 
obdržení předloží členům ŠR další verzi výroční zprávy. 
Výročnízpráva připomínkována, schvalování odloženo na termín po předložení upravené VZ. 
 
Ad 6. Projednání rozpočtu školy pro rok 2015 
K projednávání je předkládána část rozpočtu školy týkající se prostředků poskytovaných 
zřizovatelem školy. Dle vyjádření zástupce města se vzhledem k termínu konání ŠR 
rozpočet již nachází ve fázi, kdy byl zřizovatelem upraven, projednán finančním výborem a 
radou města v prosinci. Školské radě byly popsány úpravy do současné verze rozpočtu, 
stejně jako další výdaje zřizovatele v souvislosti s provozem školy (splátky úvěru na 
rekonstrukci školy ve výši 8 mil.ročně) a další potřeby školy. 
Příspěvek zřizovatele se dělí na účelovou část zahrnující odpisy a dotaci bazénu využívaným 
veřejností, se zbylou částí příspěvku hospodaří ředitel školy s péčí řádného hospodáře. 
Prostředky ve výši odpisů tvoří investiční fond, s částí hospodaří zřizovatel, s částí škola 
s podmínkou schválení zřizovatelem. 
Členové rady seznámeni s rozpočtem školy pro rok 2015 a principem hospodaření. ŠR se bude zabývat návrhy na 
hospodaření školy na další schůzce v měsíci lednu 2015. 
 
Ad 7. Různé 
Žádost Ivety Nesrovnalové o nahlédnutí do smluv o pronájmu bufetu + umístění nápojových 
automatů na příštím jednání ŠR. 
Žádost Ivety Nesrovnalové o předložení všech smluv na konzultační a poradenské 
služby(např. ACE design, Ginkgo a další)  na příštím jednání ŠR. 
Žádost Ivety Nesrovnalovéo předložení všech nájemních smluv týkajících se tělocvičny a 
bazénu za účetní období 2014, popř. 2015 na příštím jednání ŠR. V souvislosti s tím doložit 
výši příjmů za pronájem tělocvičny a bazénu za rok 2014 (doložit z účetnictví). 
Žádost Ivety Nesrovnalovéo předložení všech uzavřených smluv týkajících se investic a 
oprav v roce 2014 a 2015 na příštím jednání ŠR. 
Žádost Ivety Nesrovnalovéo předložení smlouvy s firmou, která realizovala modernizaci 
v oblasti ICT v roce 2013-2014 (částka cca 490 tis.) na příštím jednání ŠR, popřípadě 
všechny jiné smlouvy uzavřené od roku 2013 s touto společností. 
Žádost Ivety Nesrovnalové o položkové doložení včetně konkrétní specifikace všech 
významných chyb a nesprávností v účetnictví školy včetně oprav minulých účetních období 
za účetní období 2013 a 2014, a to včetně oprav a náprav těchto chyb, kdy a na základě 
čeho byly provedeny a jak bylo metodicky zabezpečeno, že v budoucnu se již nebudou 
opakovat na příštím jednání ŠR. 
 
Návrh Ivety Nesrovnalové na zřízení prostor ve škole pro žáky čekající na kroužek po škole, 
který nenavazuje bezprostředně, ale s mírným časovým odstupem.  
Návrh Michala Klašky na stanovení intervalu setkávání ŠR čtvrtletně v období mezi pohovory 
s rodiči + v září z důvodu možnosti projednat rozpočet školy s dostatečným předstihem. 
ŠR žádá pana ředitele o předložení všech smluv uvedených v bodě 7. Různé na jednání ŠR dne 15. 1. 2015. 
 
Ad 8. Závěr 
Dotazy a podněty lze zasílat kterémukoliv členu ŠR, kontakty jsou zveřejněny na webu školy 
nebo zde: 



martina.schusterova@seznam.cz, zora.dufkova@zsslapanice, m.klaska@slapanice.cz, 
s.stepankova@email.cz, kveta.lucakova@seznam.cz, nesrovnalova@volny.cz, 
migdauova@gmail.com, sarka.hlousek@centrum.cz, lubomir.konecny@zsslapanice 
 
Příští jednání ŠR se bude konat 15. 1. 2014 v 17 hod a 26.3. 2014 v 17 hod. Dle podnětů 
členů ŠR může být jednání svoláno předsedkyní v mimořádném termínu. 
 
 
Zapsala: Šárka Hloušková 
Zápis zpracovala: Šárka Hloušková, Martina Schusterová 


