
Školská rada 
Základní škola Šlapanice 

 
ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

konaného dne 20. prosince 2021 v zasedací místnosti školy 
 
Přítomni:  
 
za ZZ nezl. žáků: za zřizovatele: za pedag. prac.: 
Tereza Suchá Michal Klaška Zora Dufková 
Antonín Toman Kateřina Migdau Marie Klašková 
 Jakub Rollinek Jitka Vilímová 

  
Nepřítomni: 
 

Květa Lucáková  

 

  
  

Hosté:  
 
Pavel Vyhňák – ředitel školy 
 
 
Navržený program jednání: 
 
1. Úkoly z minulého zasedání 

2. Projednání závěrů České školní inspekce 

3. Jednací řád 

4. Aktuální podněty – zřizovatel 

5. Aktuální podněty – pedagogičtí pracovníci 

6. Aktuální podněty – zákonní zástupci nezletilých žáků 

7. Diskuse a ostatní. 

 
Jednání zahájeno v 17:00. 
 



Projednané body: 
 

1. Závěry České školní inspekce (dále jen ČŠI)  

2. Rozpočet školy na rok 2022  

3. Výroční zpráva 

4. Jednací řád 

5. Závěrečná diskuse 

6. Úkoly z minulého období 

 

1. Závěry České školní inspekce (dále jen ČŠI) 
 
Ředitel školy seznámil přítomné se závěrečnou zprávou ČŠI, 
ve které bylo škole doporučeno se ve vzdělávacím procesu více 
zaměřit: 

- na diferencovanou výuku vzhledem k individuálnímu zájmu, 
nadání a schopnosti všech žáků 

- na vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů, 
jejich následné třídění, analyzování a interpretaci 

- na vypracování systému práce s výsledky vzdělávání žáků, 
který by umožnil sledovat a vyhodnocovat jejich posun v 
delším časovém období. 

Pan ředitel poté nastínil, jak bude zlepšování činnosti školy 
probíhat, např. cílenějším vzděláváním pedagogických pracovníků 
v předškolním vzdělávání s ohledem na moderní trendy a metody, 
vzděláváním pedagogických pracovníků se zaměřením na oblast 
uplatnění individualizace vzdělávání, a vytvořením statistiky 
dopadu výuky na žáka a zefektivněním způsobů vzdělávání 
(zapojení do projektu Kalibro – porovnávání výsledků vzdělávání 
s dalšími školami).  
Pan ředitel ze zprávy ČŠI vyzdvihnul i silné stránky školy, kterými 
jsou aktivní a konstruktivní komunikace pedagogických pracovníků 
a vedení školy, což pozitivně ovlivňuje školní klima, aktivní přístup 
pedagogů ke svému profesnímu rozvoji, efektivita tandemové 
výuky, účelné nastavení školního systému poradenských služeb 
a jejich realizace, wellbeing dětí v místním školním prostředí. 



 
2. Rozpočet školy na rok 2022  

 
Zástupci zřizovatele informovali ŠR o faktorech ovlivňujících výši 
finanční částky přidělované na provoz školy z obecního rozpočtu, 
informovali také o prioritách města ve financování svých dalších 
aktivit a projektů. Na rok 2022 Zastupitelstvo města Šlapanice 
schválilo Základní škole neinvestiční příspěvky ve výši 13 000 000 
Kč, odvod odpisů do rozpočtu města: ZŠ 3 000 000 Kč. 
Po delší diskusi na téma výše částky přidělované z obecního 
rozpočtu škole se ŠR shodla, že pro další období bude vhodnější 
bavit se o rozpočtu školy již na konci srpna a začátkem září roku 2022 
tak, aby ŠR mohla aktivně podpořit snahu pana ředitele získat vyšší 
finanční podporu pro provoz školy, který s ohledem na dokončenou 
výstavbu a provoz nových pavilonů vzrostl.  
Vedení školy si do září roku 2022 udělá přehled o skutečných 
nákladech spojených s provozem školy a jejích budov s ohledem 
na fakt, že v předchozích letech mohly být skutečné náklady 
na provoz zkresleny distanční výukou žáků a jejich částečnou 
absencí ve školních budovách.  
 

3. Výroční zpráva 
 
Školská rada jednomyslně schválila výroční zprávu.  
 

4. Jednací řád  
 
Školská rada jednomyslně schválila jednací řád.  
 

5. Závěrečná diskuse  
 
Závěrečná diskuse se týkala parkování v prostoru před bazénem 
školy. Nevyplynuly z ní žádné konkrétní závěry ani usnesení.  
 

6. Úkoly z minulého období 
 
K úkolům z minulého období se ŠR vrátí při příštím jednání.  
 



Jednání skončilo v 19:00.  

Zapsala: Marie Klašková  


