
Školská rada 
Základní škola Šlapanice 

 
ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

konaného dne 29. června 2021 v zasedací místnosti školy 
 
Přítomni:  
 
za ZZ nezl. žáků: za zřizovatele: za pedag.prac.: 
Květa Lucáková  Zora Dufková 
Antonín Toman  Marie Klašková 
  Jitka Vilímová 

  
Nepřítomni:  
 
Tereza Suchá Michal Klaška  
 Kateřina Migdau  
 Jakub Rollinek  

 
 
Hosté:  
 
Monika Pantělejevová – zástupkyně ředitele pro II. stupeň, účastna 
k bodu 1. 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Informace ředitele školy či jím pověřeného zástupce 
2. Volba místopředsedy 
3. Změna jednacího řádu 
4. Aktuální podněty – zřizovatel 
5. Aktuální podněty – pedagogičtí pracovníci 
6. Aktuální podněty – zákonní zástupci nezletilých žáků 
7. Školní autobus – ideový záměr 
8. Diskuse a ostatní.  

 
Projednané body: 
 



Jednání zahájeno v 17:00. 
 

1. Informace ředitele školy či jím pověřeného zástupce 
2. Volba místopředsedy 
3. Změna jednacího řádu 
4. Aktuální podněty – zřizovatel 
5. Aktuální podněty – pedagogičtí pracovníci 
6. Aktuální podněty – zákonní zástupci nezletilých žáků 
7. Školní autobus – ideový záměr 

 
1. Informace zástupkyně ředitele školy 

 
Na žádost a dotazy členů rady sdělena krátká statistika ohledně výsledků 
vzdělávání v II. pololetí a o počtech přijatých dětí a tříd na další školní rok.  
 

2.  Volba místopředsedy ŠR 
 

Na pozici místopředsedkyně ŠR navržena paní Marie Klašková.  
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.  
 

3. Aktuální podněty – zákonní zástupci nezletilých žáků 
 
a. Vysoký podíl „jiných školních aktivit“ 
 
K. Lucáková přednesla podnět přesně neurčeného poštu ZZ týkající se 
vysokého podílu „jiných školních aktivit“ (aktivit, kdy nedochází k výuce 
– výlety, kurzy atp.). ZZ mají pocit, že zejména v souvislosti s distanční 
výukou by měly děti spíše dohánět ztracenou výuku.   
 
Vedena diskuse. Nehlasováno o usnesení. Členové se shodli, že je potřeba 
hledat rozumný kompromis. Součástí vzdělávacího procesu není jen 
přímé vyučování. V souvislosti s distanční výukou je důležité dohnat 
také ztracené či oslabené sociální kompetence (soft-skills), na jejichž 
rozvíjení je ZŠ Šlapanice také orientována. Pro futuro bude na místě 
zajistit statistiky týkající se „jiných školních aktivit“, příp. srovnání.  
 
b. „Obědy pro učitele“ 
 



A. Toman přednesl podnět 1 ZZ, který došel na email školské rady týkající 
se toho, že přesně neurčený počet žáků pociťuje nespravedlnost, že jídelna 
nabízí pro učitele některé dny obědy, které subjektivně pociťují jako 
atraktivnější, které si žáci nemohou dát (nejsou v nabídce). 
 
Zástupci z řad pedag. pracovníků sdělili základní informace o současném 
stavu způsobu stravování. Jídelna nabízí některé dny jídla pouze pro 
učitele, přičemž v dané dny si žáci nemohou vybrat ze dvou jídel. Dle 
všeho šlo o přechodný režim pro červen. Organizace stravování na nový 
školní rok není známa. Dále vedena krátká diskuse o úrovni stravování. 
 
M. Klašková sdělil informace z jednání Komise pro stravování. Zákonní 
zástupci dětí nemohou na oběd č. 3 připlácet a dětem ho objednávat, 
protože to neumožňuje vyhláška. Současně dochází také k plánované 
opravě vzduchotechniky, a to i pro období hlavních prázdnin, které 
kuchařkám znemožňuje vařit některé druhy jídel. V poslední řadě se také 
projevu nízký stav personálu pro výdej jídel.  
 
S ohledem na nepřítomnost p. ředitele, popř. zástupce školní jídelny, byl 
bod odložen na příští jednání pro získání relevantních informací.  

 
4. Školní autobus – ideový záměr 

 
Vedena krátká diskuse. Zazněla informace z doslechu, že Rada města 
v současné době nad touto ideou neuvažuje. Členové rady promyslí, zda 
lze případně cílů svozu dětí školním autobusem docílit jinak. V této 
souvislosti zmíněn dřívější projekt „doprovázení dětí“.  
 

5. Diskuse a ostatní 
 

V návaznosti na bod "zvýšení povědomí o existenci a činnosti školské 
rady", který byl diskutován na posledním jednání rady, předseda odkázal 
na návrh změn webových stránek, který byl rozeslán všem členům rady 
dne 9.6.2021. K materiálu nebyly v mezidobí připomínky. Na jednání 
dohodnuto, že si členové návrh projdou a sdělí své připomínky.  
 
Další jednání se uskuteční v průběhu nového školního roku. 
 
Jednání skončilo v 19:00 hod.  



 
Zapsal: Antonín Toman 


