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Z Á P I S 
z 6. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 11. června 2007 v budov ě školy 
 
 
Přítomni:  
Zástupci rodičů:  Lenka Chládková 

Lenka Dvořáčková 
 

Zástupci Města: Bc. Marcela Havlíčková 
Katarina Krejčí 
 

Zástupci školy: Mgr. Roman Fuksa 
Mgr. Hana Simandelová  
 

 
Nepřítomni (omluveni):  
 
Petr Fuksa (zástupce rodičů) 
Pavel Horák (zástupce Města) 
Mgr. Zdeněk Bílý (zástupce školy) 
 
 
                  
PROGRAM: 
 
1. Úvod 
2.  Návštěva Mgr. Michala Klašky ( ředitele ZŠ) 
3. Hlasování o volb ě nového p ředsedy školské rady 
4. Schvalování jednacího řádu 
5. Závěr 
 
 
1. Jednání školské rady bylo zahájeno v 16,30 hod. 
 
 
2. Diskuze s ředitelem školy Mgr. Michalem Klaškou: 

- ústní seznámení členů školské rady se školským vzdělávacím programem 
- přidávání výukových hodin 
- posun začátku vyučování (zatím nelze ovlivnit) 
- výroční zpráva ZŠ byla zaslána na MÚ Šlapanice, odbor školství, paní 

Líbalové (vedoucí odboru), nová výroční zpráva bude zpracována do poloviny 
října 

- slučování osmých tříd 
- návrh rady na zlepšení internetových stránek školy do budoucna 
- návrh rady na rozšíření mimoškolních kroužků 
- projekt na rekonstrukce školy – náklady odhadnuty nad 1 mil. Kč 
- požadavky školy na zřizovatele (Město Šlapanice):  

- zajistit dodavatele projektu na rekonstrukci 
- návrhy projektu 
- financování  aj. 
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- školní nábytek (70 - 75 tis. Kč na 1 třídu) – termín výměny nábytku ve všech 
třídách nebude z finančních důvodů dodržen 

- upozornění ředitele na špatný stav oken školy, nesplnění energ. předpisů, 
norem na osvětlení, nevyhovující bazén (podlaha, luxfery, technologie), 
nevyhovují kotelna a jiné vážné závady budovy  

- požadavek zástupců rady, aby ředitel školy vytvořil písemný přehled všech 
nedostatků školy a návrhů na jejich odstranění s následným předáním 
zřizovateli, který by měl zajistit zlepšení podmínek školy 

- informace o získávání dotací pro školu 
- vysvětlení některých nesrozumitelností ve školním a klasifikačním řádu  
- roční plán školy (interní dokument o záležitostech školy) 
- koncepce školy (není aktuální) – rada požaduje vytvořit novou koncepci 
- volební řád školské rady 

 
 
3. Paní Lenka Chládková se vzdala funkce předsedkyně školské rady, novou 

předsedkyní se stala paní Katarina Krejčí, místopředsedkyní paní Lenka Dvořáčková 
(hlasování: 5 – pro, 0 – proti). 

 
 
4. Schválení jednacího řádu dle předloženého návrhu s platností od  12. června 2007 

(hlasování: 6 – pro, 0 – proti). 
 
5. Požadavek na zástupce Města, pana místostarostu Pavla Horáka, aby na příští radu 

dodal písemné materiály týkající se reakce ředitele školy na článek pana starosta 
Ing. Střechovského o škole ve Šlapanickém zpravodaji v loňském vydání. 
Termín dalšího jednání školské rady byl stanoven přibližně na přelom měsíce srpna 
a září 2007. 

 
 
 
Zapsala: Lenka Chládková  
 


