
Školská rada 
Základní škola Šlapanice 

 
Na vědomí:  

 
zákonní zástupci nezletilých žáků 

pedagogičtí pracovníci 
město Šlapanice (dále jen „zřizovatel“) 

 
Věc: Zpráva o činnosti školské rady - školní rok 2021/2022 
 
Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 Jednacího řádu (dále jen „JŘ“) školská rada 
touto cestou informuje o své činnosti za uplynulé období školního roku 
2021/2022: 
 
I. Úvod 
 
Zřizovatel v souladu ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
(dále jen „zákon“), zřizuje při Základní škole Šlapanice školskou radu. 
 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na 
správě školy. 
 
Školská rada působí v plném počtu 9 členů – tři členové z řad zákonných 
zástupců nezletilých žáků, tři členové z řad pedagogických pracovníků a tři 
zástupci zřizovatele školy. Informace o aktuálním složení jsou veřejně 
k dispozici zde: https://www.zsslapanice.cz/kontakty/m270 
 
Kompetence školské rady a informace o tom, jak je možné se na ni obrátit: 
https://www.zsslapanice.cz/skolska-rada/m268 
 
II. Jednání rady 
 
Školská rada zasedá podle zákona nejméně dvakrát ročně. V tomto školním 
roce a červnu předchozího školního roku (po svém ustanovení) se školská rada 
sešla celkem šestkrát: 2. června 2021, 29. června 2021, 26. října 2021, 20. prosince 
2021, 16. května 2022 a 13. června 2022. 
 
Zápisy z těchto jednání jsou k dispozici zde: 
https://www.zsslapanice.cz/2021-2024/c6557 
 
II. Hlavní okruhy činnosti  

https://www.zsslapanice.cz/kontakty/m270
https://www.zsslapanice.cz/skolska-rada/m268
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 činnost diskusní 

 
Školská rada si vytyčila jako úkol zvýšit povědomost mezi zákonnými zástupci 
nezletilých žáků o své existenci, kompetencích a činnosti. 
 

o příspěvek o jednání školské rady na facebookovém účtu školy   
o článek o členech školské rady vyšel ve školním časopisu Žako 
o článek o členech školské rady vyšel ve Šlapanickém zpravodaji  
o sekce na webu školy věnující se školské radě byla kompletně 

přepracována 
o školská rada si sama sobě stanovila povinnost připravit každý rok 

zprávu o své činnosti a vhodným způsobem ji distribuovat  
 
Na jednání školské rady proběhla diskuse o možnosti zřízení služby 
hromadného svozu menších dětí (školní autobus). S ohledem na nedostatek 
finančních prostředků byla ze strany zřizovatele tato idea odložena.  
 

 činnost schvalovací 
 
Školská rada si schválila nový jednací řád, který odpovídá aktuálně účinné 
právní úpravě a reaguje na případnou potřebu konat jednání a hlasovat on-line 
či za použití obdobných prostředků.  
JŘ k dispozici zde: https://www.zsslapanice.cz/_media_files/1/320.pdf 
 
Školská rada schválila Výroční zprávu školy za rok 2020/2021 a dala rámcová 
doporučení pro úpravu konceptu zpráv pro další roky.  
  

 činnost navrhovací 
 

Školská rada se zabývala tím, zda počet „jiných školních aktivit“ (výchovně-
vzdělávacích aktivit, kdy nedochází k výuce přímo v budově školy – výlety, 
kurzy atp.) není nepřiměřený. Vyžádala si od vedení školy přehledy 
vícedenních a celodenních aktivit jednotlivých ročníků. V obecné rovině ŠR 
nevnímá počet akcí jako nadměrný. Školská rada doporučila vedení školy, aby 
nevznikaly neodůvodnitelné rozdíly mezi jednotlivými třídami v jednom 
ročníku. Školská rada uvítala plán vedení školy, že na začátku bude škola 
informovat o plánovaných akcích. To usnadní výběr akcí i finanční plánování 
rodin žáků. 
 
Školská rada vedla také diskusi o pravidlech pro rozdělování dětí do budoucích 
6. ročníků. Vzala na vědomí postup školy při dělení tříd a doporučila vedení 

https://www.zsslapanice.cz/_media_files/1/320.pdf


školy informovat rodiče o postupu při dělení a důvodech – a to ve formě 
schůzky s rodiči a zveřejněním na webu školy.   
 
Školská rada doporučila vedení školy více informovat o zapojení ukrajinských 
žáků do výuky, aby se předcházelo nedorozuměním či dezinformacím.  
 
Školská rada dala vedení školy podnět k zamyšlení se nad komunikační 
strategií školy směrem k veřejnosti na sociálních sítí (počty příspěvků, počty 
fotek a jejich výběr, koordinace).  
 
Školská rada doporučila vedení školy zveřejnit dopředu termíny třídních 
schůzek, hovorových hodin, resp. celkového harmonogramu školních akcí na 
celý školní rok.  
 

 činnost konzultační 
 
Školská rada neprojednávala rozpočet na rok 2022 (ten byl zastupitelstvem 
města schválen až na jaře 2022). Školská rada si pro další období vyžádala od 
vedení školy podklady pro projednání rozpočtu tak, aby bylo možné projednání 
již v srpnu/září kalendářního roku. Vedení školy do září 2022 udělá přehled o 
skutečných nákladech spojených s provozem školy (minulé roky zkresleny 
distanční výukou).  
 
Školská rada projednala inspekční zprávu České školní inspekce s důrazem na 
doporučení inspekce pro vzdělávací proces (diferenciovaná výuka, práce 
s informacemi, sledování výsledků vzdělávání jednotlivců v delším období). 
 
Školská rada se vyjádřila souhlasně ke změnám ŠVP týkajícím se přípravné 
třídy.  
 
Školská rada vzala na vědomí dokument „vize školy“, se kterým bude vedení 
školy pracovat v následujících letech.  
 
Ve Šlapanicích dne 13. června 2022 
 

                                                                   Antonín Toman 
                                                                    předseda školské rady 

 


