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

konaného dne 11. prosince 2017 v budově školy 
 
Přítomni: 

      Zástupci rodičů: Mgr. Andrea Hrabáková 
Mgr. Jiří Hrdina 
Ing. Milan Pernica 

   
Zástupci města:     Ing. Martina Schusterová 

Mgr. Michal Klaška 
 

Zástupci školy:      Mgr. Zora Dufková 
Mgr. Jana Havlíčková 
Ing. Jitka Vilímová 
 
 

Hosté: PhDr., ředitel školy Pavel Vyhňák 
Omluveni: Mgr. Kateřina Migdauová 
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Schválení jednacího řádu 
3.   Představení jednotlivých členů školské rady 
4.   Volba předsedy a místopředsedy ŠR 
5.   Projednání rozpočtu školy pro rok 2017/2018 
6.   Různé 
7.   Závěr 

 
 
 
Ad 1. Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání školské rady v novém složení zahájil v 17,00hod.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. Mgr. Zora Dufková spolu s bývalou předsedkyní Ing. Martinou Schusterovou seznámily nové členy 
s náplní a prací školské rady. Dále se všichni členové vzájemně představili a seznámili. 
 
 
 
Ad 4. Volba předsedy a místopředsedy ŠR 
Na pozici předsedy ŠR navržen Ing. Milan Pernica. 
Hlasování: pro 7 – 1 proti – 0 se zdržel . Školská rada schvaluje. 
 
Na pozici místopředsedkyně ŠR navržena Mgr. Zora Dufková. 
Hlasování: pro 7 – 0 proti – 1 se zdržel. Školská rada schvaluje. 
 
 
 



 
Ad 5. Projednání rozpočtu školy pro rok 2017/2018 
 
K rozpočtu školy se vyjádřil místostarosta Mgr. Michal Klaška a vysvětlil, že rozpočet je utvořen již od 
října a 13. prosince bude předložen ke schválení RM. Pan místostarosta dále členům školské rady 
představil vizi výstavby nového pavilonu základní školy s deseti novými učebnami a s výstavbou 
sportovního areálu s tělocvičnou. Kapacita školy neustále roste a po jednání se starosty okolních obcí je 
předpoklad, že bude nárůst i dojíždějících dětí. Dále město počítá s rekonstrukcí a rozšířením školní 
jídelny.  
 
Ad 6. Různé 
 
Zástupci rodičů se zmiňovali o špatném stavu některých židliček, které jsou mobilní a každým rokem se 
zvedají nebo snižují. Pak jsou šroubky vyviklané a moc nedrží. Návrh: snažit se dávat na každou židličku 
místo jednoho šroubu dva nebo zakápnout lepidlem. Bude probráno s vedením školy – Z. Dufková. 
 
Dále se rodiče informovali na využívání interaktivních tabulí a projektorů. 
Všechny třídy ve škole jsou vybaveny dataprojektory nebo interaktivními tabulemi, ne všude ale dobře 
fungují. Opravy se řeší průběžně. 
 
 
 
Ad 7. Závěr 
 
Dotazy a podněty lze zasílat kterémukoliv členu ŠR, kontakty jsou zveřejněny na webu školy. 
Zasedání školské rady skončilo v 18,30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 


