
Školská rada 
Základní škola Šlapanice 

 
ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

konaného dne 26. října 2021 v zasedací místnosti školy 
 
Přítomni:  
 
za ZZ nezl. žáků: za zřizovatele: za pedag.prac.: 
Květa Lucáková Michal Klaška Zora Dufková 
Antonín Toman Kateřina Migdau Marie Klašková 
Tereza Suchá Jakub Rollinek Jitka Vilímová 

  
Nepřítomni:  
 
(-) 
 
Hosté:  
 
Pavel Vyhňák – ředitel školy (k bodům č. 1 +2) 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Informace ředitele školy či jím pověřeného zástupce 
2. Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2020/2021 
3. Pokračování v projednávání neuzavřených bodů z minulého jednání 
4. Jednací řád  
5. Aktuální podněty – zřizovatel 
6. Aktuální podněty – pedagogičtí pracovníci 
7. Aktuální podněty – zákonní zástupci nezletilých žáků 
8. Diskuse a ostatní.  

 
Projednané body: 
 
Jednání zahájeno v 17:00. 
 

1. Informace ředitele školy 
 



Ředitel krátce informoval o tom, že škola se zřizovatelem tvoří „vizi 
školy“, tj. dokumentu strategického charakteru týkající se vzdělávání na 
ZŠ Šlapanice.  
 
Ředitel krátce informoval o průběhu inspekce ze strany ČŠI. Inspekce 
doporučila dílčí změny ŠVP přípravné třídy ZŠ Šlapanice. S ohledem na 
to, že ŠR změnu neschvaluje, ale toliko k ní podává vyjádření, podají 
členové rady své připomínky ke změně elektronicky v průběhu 
následujícího týdne.  
 
Ředitel rovněž podal informace o aktuální situaci s ohledem na COVID a 
nošení roušek (respirátorů). 
 

2. Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2020/2021 
 
Zevrubně debatován obsah návrhu výroční zprávy. S ohledem na rozsah 
připomínek byl bod přerušen s tím, že dílčí připomínky spíše 
formálnějšího charakteru se vyřídí elektronicky. Se základem výroční 
zprávy nicméně byl vyjádřen v diskusi všeobecný souhlas.  
 
ŠR vyjádřila tato rámcová doporučení pro úpravu: 
 
- doplnění popisu fungování on-line výuky 
- vypuštění obecných a popisných pasáží, které nemají relevanci 

k danému školnímu roku 
- vypuštění některých typů statistik pro nerelevantnost 

 
Shora uvedené platí i pro VZ pro další roky. ŠR upřednostňuje spíše 
stručnější VZ. Bod uzavřen bez usnesení. 
 
 
 

3. Pokračování v projednávání neuzavřených bodů z minulého 
jednání 

 
Podnět týkající se obědů (žáci si v červnu nemohli vybrat z více jídel, 
zatímco učitelé ano) byl opětovně otevřen. V diskusi i na základě 
informací od členky stravovací komise vyplynulo, že problém byl 
vyřešen, neboť školní jídelna na rozdíl od června již plně funguje. Žádný 
nový podnět na toto téma ŠR neobdržela. Bod uzavřen bez usnesení.  



 
Aktivity mimo školu. V diskusi opětovně předneseny podněty s tím, že 
situace se nijak nezměnila. Akcentováno, že zejména v případě žáků 8. a 
9. ročníku je ze strany neurčitého počtu ZZ pociťován problém. Opětovně 
zaznělo, že s ohledem na období poznamenaném „Covidem“ je 
pochopitelná určitá zvýšená míra aktivit zaměřených na socializaci dětí. 
ŠR se shodla v diskusi na tom, že je vhodné, aby vedení školy stanovilo 
rozumnou míru. Aby ŠR mohla zhodnotit, zda je současné nastavení 
problematické, je potřeba si vyžádat informace od vedení školy a sice: 
 
- přehled vícedenních aktivit mimo školu u 1. až 7. ročníků 
- přehled celodenních a vícedenních aktivit mimo školu u 8. a 9. ročníků 

 
V souvislosti s tím také vedena diskuse ohledně vícedenních aktivit ve 
vztahu k sociální situaci jednotlivých rodin. Akce tohoto typu sice nejsou 
povinné, nicméně fakticky opakovaná neúčast na nich může vést 
k vyčleňování z kolektivu. ŠR doporučuje vedení školy, aby v případě 
tohoto typu aktivit vždy zvažovala finanční náročnost, aby konání těchto 
aktivit nevyvolávalo zbytečné rozdíly mezi žáky. ŠR si od vedení školy 
vyžádá stručné vyjádření – kritéria, programy či opatření na vyrovnání 
rozdílu atp. Bod uzavřen bez usnesení.  
 

4. Jednací řád  
 
Bod přerušen s tím, že bude projednán na dalším jednání ŠR.  
 

5. Aktuální podněty – zřizovatel 
 
Žádné. Bod uzavřen.  

 
6. Aktuální podněty – pedagogičtí pracovníci 

 
Žádné. Bod uzavřen.  
 

7. Aktuální podněty – zákonní zástupci nezletilých žáků 
 
Přednesen podnět neurčeného počtu ZZ týkající se „pravidel pro 
rozdělování dětí do budoucích 6. ročníků“.  
 



Na dané téma vedena obecná diskuse, zda je vhodnější třídní kolektivy 
spíše měnit anebo spíše držet i pro druhý stupeň. V diskusi sneseny 
výhody i nevýhody každého z řešení. Vyplynulo, že nejsou stanovena 
exaktní pravidla, vždy se totiž přihlíží zejména ke konkrétní situaci 
v každé třídě – a to na základě informací od třídních učitelů. O rozdělení 
rozhoduje vedení školy i na podkladu vyjádření školního poradenského 
pracoviště a vstupních parametrech (počet žáků, počet žáků, kteří přijdou 
z jiných škol, financování, demografická situace).  
 
Bod uzavřen bez usnesení s tím, že v případě potřeby se ŠR k této věci 
opětovně vrátí.  
 

8. Diskuse a ostatní. 
 
ŠR byla informována o tom, že ve škole se nachází místo pro odstavení 
koloběžek. Toto místo není dostatečně zabezpečeno, což se již reálně 
projevilo. ŠR v obecné rovině odkázala na vedení školy s tím, že může 
zvážit instalaci kamery, neboť právní předpisy tomu v obecné rovině 
nebrání.  
 
Bod uzavřen. 
 
Další jednání se uskuteční dle potřeby. 
 
Jednání skončilo v 19:30 hod.  
 
Zapsal: Antonín Toman 


