
Z Á P I S 
z 5. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 11. května 2020 v budově školy 
 
Přítomni: 

      Zástupci rodičů: Mgr. Jiří Hrdina 
   

Zástupci města:     Ing. Martina Schusterová 
                               Mgr. Michal Klaška 

 Mgr. Kateřina Migdau 
 

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

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

1. Zahájení a seznámení s programem jednání 
2. Sportovní třída 
3.   Přípravná třída 
4.   Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 
5. Distanční vzdělávání 
6.   Diskuze – různé 
 

Ad 1.  Zahájení a seznámení s programem jednání 
 
Jednání školské rady bylo zahájeno v 16:30 hod. Místopředsedkyně Mgr. Dufková seznámila členy 
školské rady s programem jednání a tlumočila omluvu nezúčastněných členů ŠR. 
. 
 
Ad 2. Sportovní třída 
 
ŠR projednala a posléze schválila návrh na založení sportovní třídy na škole od školního roku 
2020/2021. Jedná se o sportovní třídu v prvním ročníku. Žáci budou přijímáni dle nastavených kritérií.  
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1. 
 
Ad 3. Přípravná třída 
 
ŠR projednala a posléze schválila zřízení přípravné třídy z řad předškoláků s odkladem školní docházky. 
Třída bude vedena speciální pedagožkou. Bude se jednat o skupinku 10 – 15 dětí. 
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se- 0.  
 
Ad 4. Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 
 
ŠR byla seznámena se způsobem hodnocení žáků v tomto školním roce, které proběhne dle doporučení MŠMT.  
 
Ad 5. Distanční vzdělávání 
 
ŠR byla seznámena se způsoby distančního vzdělávání na naší škole, členové ŠR vyjadřovali své 
postřehy. 
 

 

 

 



Ad 6. Diskuze – různé 
Podnět zástupců města - upozornění na potřebu aktualizace a přehlednost webových stránek o provozu 
bazénu.  

 
 

 
Zasedání školské rady bylo ukončeno v 17:45  hod. 
  
Další zasedání školské rady je plánováno na říjen 2020. 
 
Dotazy a podněty lze zasílat kterémukoliv členu ŠR, kontakty jsou zveřejněny na webu školy. 
 
 
 
 
Zápis provedla: Mgr. Jana Havlíčková 
 
 
 
 


