
Školská rada 

Základní škola Šlapanice 

 

ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 
konaného dne 29. srpna 2022 v zasedací místnosti školy 

 

Přítomni:  
 

za ZZ nezl. žáků: za zřizovatele: za pedag.prac.: 
Květa Lucáková Tomáš Urbánek Zora Dufková 
Antonín Toman Kateřina Migdau Marie Klašková 
Tereza Suchá Jakub Rollinek Jitka Vilímová 

  

Nepřítomni

(-) 

 

Hosté:  

(-) 

 

Návrh pořadu jednání: 

1. Změna školního řádu - návrh vedení školy 

2. Aktuální podnět zřizovatele (alkohol) 

 

Jednání zahájeno v 17:05.  

Členové rady přivítali nového člena rady T. Urbánka. Provedením zápisu 

pověřen A. Toman a ověřením zápisu pověřena K. Migdau. 

Projednané body:  

1. Změna školního řádu - návrh vedení školy 

 

Po krátké diskusi o důvodech jednotlivých změn školská rada přistoupila 

k hlasování o návrzích těchto usnesení: 

I. ŠR schvaluje změnu školního řádu v části týkající Pravidel pro 

udělování výchovných opatření ve znění navrženém školou.  

 



II. ŠR navrhuje škole pozměňovací návrh ke změně školního řádu 

v části týkající se návykových látek (§ 9) s tím, že v případě přijetí 

pozměňovacího návrhu školou (ŠPP) bude konečné znění 

odsouhlaseno bezodkladně per rollam. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.  

Pozměňovací návrh se týká legislativně-technického zpřesnění 

navrhovaného normativního textu, protože kategorie jedů v sobě 

zahrnuje i látky, které jsou obsaženy v lécích atp. Věcně se na návrhu školy 

nic nenavrhuje měnit. 

Pozn. Mimo jednání bylo dne 1.9.2022 per rollam schváleno ŠR toto usnesení: 

I. ŠR schvaluje změnu školního řádu v části týkající návykových látek (§ 

9) ve znění pozměňovacího návrhu podaného školskou rady. 

2. Aktuální podnět zřizovatele (alkohol) 

 

Po zahájení rozpravy bylo dáno úvodní slovo K. Migdau, která 

představila podnět zřizovatele týkající se podezření z konzumace 

alkoholu ze strany zaměstnanců školy či třetích osob v prostorách školy či 

na akcích organizovaných školou. V rámci diskuse se zapojili všichni 

členové rady a vyjádřili svoje stanovisko, případně přednesli další 

podněty (zřizovatele, rodičů nebo pedagogických pracovníků) či 

podkladů týkající se projednávaného bodu. K. Migdau předložila 

fotografie z profilů školy na sociálních sítích. J. Vilímová informovala, že 

odborová organizace s vedením školy již v minulosti vedla diskusi týkající 

se využití prostor školy zaměstnanci mimo pracovní dobu i v souvislosti 

s konzumací alkoholu. T. Suchá předložila fotografie a reprodukovala 

připomínky rodičů, kteří o problematice měli hovořit již dříve se 

zaměstnancem školy, který má na starosti výcvikové kursy.  

 

Mezi členy školské rady panuje shoda, že není v pravomoci školské rady 

provádět složité právní rozbory ani provádět dokazování k ověření, zda 

se určité skutečnosti staly či nikoliv. K tomu jsou povolány příslušné 

orgány státní správy. A. Toman přednesl, že školská rada by se měla 

primárně zaměřit na to, jak se vedení školy vypořádá s podněty po stránce 

preventivní a metodické – a to bez ohledu na to, zda jsou podněty 

pravdivé či nikoliv. 

 

Po intenzivní debatě přistoupeno k hlasování o těchto usneseních 



I. Školská rada bere na vědomí podnět zástupců zřizovatele vč. všech 

příloh i další podněty ze strany zástupců rodičů a pedagogických 

pracovníků, které zazněly na jednání školské rady. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

II. Školská rada konstatuje, že nemá žádnou pravomoc prověřovat, 

zda se určitý skutek stal či nestal, a posuzovat, zda se někdo 

určitým skutkem dopustil či nedopustil právního jednání. V 

rámci své pravomoci může školská rada toliko dát podnět 

příslušným orgánům podle § 168 odst. 1 písm. h) školského 

zákona. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

III. Školská rada schvaluje podání podnětu České školní inspekci: 

 

- k prověření, zda došlo ke skutkům uvedeným v podnětech, 

které školská rada obdržela a předává inspekci, 

- k posouzení, zda případně zjištěné požívání alkoholu 

zaměstnanci školy v přítomnosti žáků na akcích 

organizovaných školou, podávání alkoholu rodičům žáků ze 

strany zaměstnanců na akcích organizovaných školou či 

skladování alkoholu v prostorách školy je či není v rozporu s 

právními předpisy, 

- k posouzení, zda případně zjištěné zveřejňování fotografií na 

profilech školy na sociálních sítích, na nichž se vyskytuje 

alkohol či jiné tekutiny způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s 

alkoholem, je či není v rozporu s právními předpisy. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

IV. Školská rada schvaluje podání podnětu příslušnému orgánu 

inspekce práce: 

 

- k prověření, zda došlo ke skutkům uvedeným v podnětech, 

které školská rada obdržela a předává inspekci, 

- k posouzení, zda případně zjištěné požívání alkoholu 

zaměstnanci školy na pracovišti je či není v rozporu s 

právními předpisy, 

- k posouzení, zda případně zjištěné používání osobních 

elektronických zařízení ze strany zaměstnanců školy na 

pracovišti je či není v rozporu s právními předpisy. 



Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

V. Školská rada schvaluje podání podnětu zřizovateli, aby provedl 

kontrolu nakládání školy s rozpočtovými prostředky ve vztahu k 

případnému užívání osobních elektronických zařízení ze strany 

zaměstnanců školy na pracovišti. 

Usnesení bylo schváleno: 6 PRO – 2 PROTI – 1 ZDRŽEL  

VI. Školská rada pověřuje předsedu školské rady vypracováním 

podnětů podle usnesení č. III a IV a předložením školské radě ke 

schválení - a to do 5. září 2022. Školská rada pověřuje K. Migdau 

předáním podnětů podle usnesení č. V zřizovateli - a to do 5. září 

2022. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

VII. Školská rada žádá ředitele školy o vyjádření a zaslání všech 

nových interních normativních instrukcí či instrukcí 

metodického charakteru přijatých od 10. června, které věcně 

souvisí s řešením podnětů, které školská rada obdržela, a všech 

stávajících instrukcí, jakož i statistických informací o počtu a 

výsledcích kontrol zaměřených na plnění povinností 

stanovených v těchto instrukcích a o počtu zjištěných pochybení 

mimo tyto kontroly - a to zvlášť za roky 2020, 2021 a 2022 (od 

1.1.2022 do 10.6.). 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

VIII. Školská rada apeluje na všechny zaměstnance školy, aby na akcích 

pořádaných školou zásadně nepožívali žádné návykové látky, 

jedy (např. nikotin v netabákových výrobcích) ani látky, které 

napodobují tvar nebo vzhled návykových látek anebo evokují 

jejich chuť (např. nealkoholické pivo) v přítomnosti žáků, neboť 

takové jednání negativně ovlivňuje výchovu žáků a poškozuje 

dobré jméno školy. 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

Jednání skončeno v 19:50. 

 

Zapsal: Antonín Toman 

Ověřila: Kateřina Migdau 


