
Z Á P I S 
z 3. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 5. listopadu 2018 v budově školy 
 
Přítomni: 

      Zástupci rodičů: Mgr. Jiří Hrdina 
Ing. Milan Pernica 

   
Zástupci města:     Ing. Martina Schusterová 
                               Mgr. Michal Klaška 

 Mgr. Kateřina Migdauová 
 

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

                Omluveni:              Mgr. Andrea Hrabáková 
                 
                Hosté:                   PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel školy  
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení a prohlídka zrekonstruovaných prostor v budově školy 
2. Školní řád 
3.   Výroční zpráva 
4.   Hodnocení oslav 100. výročí založení Československa  
5. Různé 
 

Ad 1. Zahájení a prohlídka zrekonstruovaných prostor v budově školy 
 
Jednání školské bylo zahájeno v 16:30 hod. Místopředsedkyně provedla členy školské rady po nově 
zbudovaných prostorách školy ve třetím podlaží. 
. 
 
Ad 2. Školní řád – úpravy 
 
ŠR projednala navržené změny školního řádu bez připomínek, pouze doporučuje důkladněji projednat 
přílohu č. 2 školního řádu, která se týká výchovných opatření. 
 
Ad 3. Výroční zpráva 
 
ŠR hlasovala o schválení výroční zprávy za školní rok 2017-18. 
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se- 0. Školská rada výroční zprávu 2017-18 schvaluje. 
 
Ad 4. Hodnocení oslav 100.výročí založení Československa. 
 
ŠR velmi pozitivně hodnotila důstojné a nápadité školní oslavy státního svátku – založení samostatného 
československého státu. 
  
Ad 5. Různé 

a) Podnět rodičů – rozvrhy hodin na webových stránkách školy 
Rozvrhy hodin na webových stránkách umístěny nebudou z důvodu bezpečnosti a ochrany žáků. 

b) Podnět zástupců zřizovatele – doplnění a aktualizace elektronického kalendáře akcí  
Elektronický kalendář bude v nejbližší době doplněn a aktualizován.  

c) Podnět rodičů – navýšení půlených hodin matematiky a českého jazyka 
Další navýšení půlených hodin není v současné době možné z provozních a finančních důvodů. 
 

 

 

 



d) Podnět rodičů – poznávací zájezd do Anglie s výukou anglického jazyka v dopoledních hodinách 
Cena takto organizovaného zájezdu by se mnohonásobně navýšila. Takto organizovaný zájezd 
byl možný v roce 2015, kdy tyto školní zájezdy byly financovány z projektu EU. Charakter 
zájezdu je poznávací a žáci tudíž mají prostor poznat a sžít se s odlišným prostředím. 

e) Podnět zástupců zřizovatele – parkovací místo před školou určené pro občany ZTP. 
ŠR probrala umístění parkovacího místa pro ZTP občany před školou, o změně umístění bude 
jednáno s městským úřadem Šlapanice. 

 
Zasedání školské rady bylo ukončeno v 18,30 hod. 
 
 
Dotazy a podněty lze zasílat kterémukoliv členu ŠR, kontakty jsou zveřejněny na webu školy. 
 
 
 
 
 
 
 


