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Z Á P I S 
z 5. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 

konaného dne 14. června 2010 v budov ě školy 
 
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Radmila Klašková 
 Hana Krčmová 
 Gabriela Pořízková 
  
Zástupci Města: Bc. Marcela Havlíčková 
 Katarína Krejčí, DiS. 
 Pavel Horák 
 
Zástupci školy: Mgr. Zora Dufková 

Mgr. Zdeněk Bílý 
 Mgr. Lubomír Konečný  
 
 
Hosté: Mgr. Anna Chasáková – školní psycholožka 
 Mgr. Michal Klaška – ředitel ZŠ Šlapanice 
 Ing. Pavel Slaný – vedoucí finančního odboru MěÚ Šlapanice 
 
 
PROGRAM: 
1. Zahájení, schválení programu jednání a přivítání hostů 
2. Představení školní psycholožky, bližší seznámení se s její prací, postřehy, plány do 

budoucna, zodpovězení příp. dotazů 
3. Informace pana ředitele k projektu EU peníze školám, postřehy k provozu bazénu, 

zodpovězení příp. dotazů  
4. Kontrola úkolů 

a) informace z jednání se zástupci finančního odboru MěÚ Šlapanice  
5. Blok zástupců rodičů 

a) seznámení ostatních členů rady s nově založeným Klubem rodičů a přátel školy 
6. Blok zástupců města 

a) informace ohledně zahájení provozu tělocvičny a bazénu  
b) zhodnocení práce ŠR za období od r. 2006 – 2010 – co se podařilo realizovat, na 

čem je potřeba dále pracovat apod. 
7. Blok zástupců školy 
8. Závěr 
 
 
Ad 1. Zahájení, schválení programu jednání a p řivítání host ů 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Poté bylo hlasováno o navrženém 
programu jednání. Předsedkyně ŠR přivítala pozvané hosty. 
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
 
Ad 2. Představení školní psycholožky, bližší seznámení se s  její prací, post řehy, plány 

do budoucna, zodpov ězení příp. dotaz ů 
Od 1.3.2010 začala na naší škole působit školní psycholožka Mgr. Anna Chasáková, 
která zdarma poskytuje poradensko-psychologické služby pro žáky, rodiče i učitele. Svou 
činnost poskytuje v rámci projektu VIP kariéra, který má pomoci kariérovému a 
pedagogicko-psychologickému poradenství na školách. Tento projekt je realizován v 
rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů s finanční podporou ESF a státního 
rozpočtu ČR. 
Rozsah činnosti školního psychologa je poměrně široký a dopodrobna je uveden na 
www.zsslapanice.cz v sekci školní psycholog. Činnost školního psychologa není 
zaměřena jen na individuální práci s jednotlivci, ale také na systematickou práci s třídním 
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kolektivem (zlepšování klimatu třídy). Podle slov paní Chasákové se nyní snaží postupně 
seznámit se školním prostředím, atmosférou školy, aby této znalosti mohla využít při 
řešení kolizních situací, které mohou vzniknout ve vztahu učitel – žák – rodič, ale jak už 
bylo uvedeno také při práci s třídními kolektivy.  
Při řešení kolizních situací by pak jejím největším přínosem měla být role prostředníka  - 
nestranného pracovníka, který zlepšuje komunikaci mezi jednotlivými stranami a podílí 
se nalezení nejlepšího řešení. 
V novém školním roce by chtěla představit bližší koncepci své práce společně s novými 
programy týkajícími se např. práce s žáky 1. tříd, práce s žáky 9. ročníků při pomoci se 
správnou volbou střední školy apod. 
Na podnět ze strany předsedkyně ŠR a rodičů, který se týkal její příp. účasti na 
informativní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků 21.6.2010 stejně jako plánované 
schůzce rodičů žáků 9. tříd v novém školním roce, zareagovala paní psycholožka velmi 
vstřícně a svou účast přislíbila. Mohla by se tak osobně představit rodičům a přiblížit jim 
možnosti její příp. pomoci. 
Jak doplnil pan ředitel, paní psycholožka se bude také účastnit připravované informativní 
schůzky s rodiči žáků budoucích 5. tříd, do kterých budou nastupovat žáci z okolních 
obcí a pro které se připravují adaptační kurzy. 
Je potřeba také zmínit, že školní psycholog není členem pedagogického sboru, takže 
tímto způsobem je také zaručena jeho nestrannost. Školní psycholog také nenahrazuje 
Pedagogicko-psychologickou poradnu, ale spolupracuje s jejími zástupci. Vedle 
metodika prevence, výchovného poradce a speciálního pedagoga je školní psycholog 
součástí poradenského pracoviště, které by měl do budoucna i metodicky vést.  

 Školská rada bere na vědomí a velmi oceňuje působení  školního psychologa na naší škole. 
 
 
Ad 3. Informace pana ředitele k projektu EU peníze školám, post řehy k provozu bazénu, 

zodpov ězení příp. dotaz ů 
a) projekt EU peníze školám – je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost (OP VK) a jeho cílem je zjednodušit mimopražským 
základním školám získávání evropských dotací. V rámci projektu EU peníze školám, 
který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo již v prosinci minulého 
roku, si každá základní škola se sídlem mimo hlavní město Praha může zažádat o 
finanční dotaci, která bude využita na zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách a jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě 
ukazují jako problematické. Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací 
finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace: 

o čtenářská a informační gramotnost  
o cizí jazyky  
o využívání ICT  
o matematika  
o přírodní vědy  
o finanční gramotnost  
o inkluzivní vzdělávání  

• pan ředitel potvrdil, že se škola plánuje projektu účastnit. Podle počtu žáků si může 
požádat o dotaci až do výše 2,5 mil Kč 

• nyní je ve fázi příprav podkladů pro zpracování projektové žádosti k dotačnímu titulu, 
aby mohla být využita částka v maximální možné míře 

• výzva k čerpání potrvá až do vyčerpání celé částky tj. 4,5 mld Kč nejdéle však do 
20.12.2012, poslední žádosti budou přijímány do 30.11.2012 

Školská rada bere na vědomí. Zároveň doporučuje projektovou žádost zpracovat a předat v termínu, který 
nebude bránit přidělení finančních prostředků ze strany MŠMT. 

 
b) Pan ředitel sdělil postřehy k provozování školního bazénu: 
• pro veřejnost otevřen 1.5.2010, žáci začali školní bazén využívat o týden dříve 
• projevily se také první závady, které byly způsobeny dlouhodobým deštěm a 

intenzivními bouřkami, takže došlo k zatečení vody v oblasti nad strojovnou – 
v současné době se řeší provedení nápravy v rámci reklamačního řízení se 
zhotovitelem stavby společností KOMFORT a.s. 
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• v rámci kalendářního roku by měl bazén fungovat 11 měsíců, 2 x do roka by měla 
probíhat odstávka spojená s čištěním a příp. technickými kontrolami. Během 
letošních prázdnin bude školní bazén pro veřejnost uzavřen 

• aby se bazén využíval na 100% bude škola pronajímat bazén organizovaným 
skupinám, které o to již projevily zájem (aqua aerobic, plavání s dětmi apod.) a 
v dopoledních hodinách i školám z blízkého okolí 

• bazén vč. personálního zabezpečení provozuje škola jako doplňkovou činnost 
• v tuto chvíli ještě nejsou úplně vyjasněny podrobnosti k hospodaření – vzniká riziko, 

že škola nezíská dostatek fin. prostředků na provozování bazénu z plánovaných 
pronájmů na pokrytí energií apod., proto vzniká nutnost dohody a stanovení 
podmínek, za jakých bude zřizovatel pokrývat příp. ztráty 

Školská rada bere na vědomí a zároveň doporučuje dotčeným stranám tj. zástupcům města a školy, aby se co 
nejdříve vyjasnili podmínky a způsob, jakým bude zřizovatel krýt příp. ztrátu z provozování bazénu. 
 
 

Ad.4. Kontrola úkol ů 
Bc. Marcela Havlíčková podala informace z jednání s Ing. Pavlem Slaným ohledně 
návrhu rozpočtu ZŠ Šlapanice pro rok 2010 resp. k informacím, které by škola do návrhu 
měla zahrnout. Návrh rozpočtu by měl být přehledný tj. měl by obsahovat jak výdajovou 
tak i příjmovou část. Jednotlivé položky by měly být jasně rozepsány tak, aby z nich bylo 
čitelné, z čeho se skládají a musí vycházet ze skutečnosti. Pro přehlednost by bylo 
dobré návrh rozpočtu předkládat v položkách používaných ZŠ ne zřizovatelem.  
V příjmové části by se měly objevit všechny oblasti příjmů (nájmy, bazén, školní jídelna 
úplata za vzdělávání, sponzorské dary apod.). 
Komentář by měl být uveden zvlášť u větších položek (jak na příjmové tak hlavně na 
výdajové straně) – podíl školy/podíl zřizovatele a zdůvodnění (odvolání na příslušné 
orgány, zákony, které to přikazují nebo doporučují). Zástupci finančního odboru jsou 
připraveni, v případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností poskytnou zástupcům školy 
patřičný poradenský servis. 
K zajištění hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých dle vyhlášky 410/2005 Sb.  ve znění pozdějších 
předpisů byla přislíbena ze strany zřizovatele maximální ochota při uvolňování financí 
/možnost navyšování rozpočtu během roku/ a očekávají spoluúčast školy z příjmové 
oblasti.  
Pan Slaný informoval zástupce školské rady o náležitostech, které by měla škola splnit 
podle zákona o veřejných zakázkách a které se budou týkat i výměny žákovského 
nábytku, kterému končí výjimka 31.12.2010. Místostarosta Pavel Horák informoval 
zástupce školské rady o tom, že město jako zřizovatel bude žádat o prodloužení výjimek, 
které z výše uvedené vyhlášky vyplývají, ale pokusí se udělat maximum pro to, aby 
alespoň výměna školního nábytku byla realizovaná v požadovaném termínu. 
Školská rada bere na vědomí a zároveň žádá Mgr. Zdeňka Bílého o dodání podkladů k počtu žákovského 
nábytku, který je ještě potřeba vyměnit, aby se tyto informace mohly předat na jednání Rady města Šlapanice. 
 
 

Ad.5. Blok zástupc ů rodi čů 
Zástupci rodičů informovali o založení Klubu rodičů a přátel ZŠ Šlapanice, který začal 
fungovat v rámci občanského sdružení Sluníčko Šlapanice. Klub vzniknul na základě 
iniciativy několika rodičů, kteří by chtěli spolupracovat se zástupci školy a podílet se na 
jejím rozvoji ať už nápady, vlastní prací nebo i finančně prostřednictvím sponzorských 
darů, pomoci při získávání grantů apod.  
Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice se schází každé první úterý v m ěsíci ve 20.00 hod.  
v prostorách klubovny Sluníčka Šlapanice, o.s. na Nádražní ulici 7 (budova, kde sídlí 
Městská policie) v posledním patře. První setkání ve školním roce 2010/2011 se bude 
konat 7. září 2010. 
Zástupci rodičů tímto žádají o: 
o uvedení odkazu (ikony) na Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice na stránkách školy 

(může to být ikona Sluníčka v sekci pro rodiče nebo hned na úvodní stránce) 
o uvedení odkazu na Klub v tiskopisech, které se začátkem školního roku škola 

vydává a je v něm mimo jiné i rozpis kroužků následujícího znění: 
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Milí rodiče, máte nápady, připomínky, zajímá vás, co se děje ve škole? Přijďte, rádi vás 
přivítáme – Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice se schází každé první úterý v měsíci ve 
20.00 hod. v prostorách klubovny Sluníčka Šlapanice, o.s. na Nádražní ulici 7 (budova, 
kde sídlí Městská policie) v posledním patře. První setkání se koná 7. září 2010. 
Zúčastnit se můžete kterékoliv schůzky během roku, členství není podmínkou. 
o předat informace o založení Klubu rodičů a přátel ZŠ Šlapanice prostřednictvím 

třídních učitelů na třídních schůzkách konaných na začátku roku a vlepit tyto 
informace i do žákovských knížek – tiskopisy dodá Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice 

 
Zástupci rodičů dále vznesli dotaz, jakým způsobem probíhá prezentace středních škol a 
učňovských středisek pro žáky 9. tříd? Chodí náboráři z jednotlivých škol a přibližují 
žákům studium na jejich školách? 
Školská rada bere na vědomí založení Klubu rodičů a přátel školy a zároveň vznáší prostřednictvím 
předsedkyně ŠR dotaz výchovné poradkyni Mgr. Haně Trundové k prezentaci SŠ a SOU na naší škole. 
 
 

Ad.6. Blok zástupc ů města 
a) veškeré aktuální informace k provozu školního bazénu a tělocvičny již byly sděleny 
prostřednictvím pana ředitele 
b) zhodnocení činnosti školské rady za období 2006 – 2010 
1. nastavení pravidel pro jednání ŠR 
• navržení a odsouhlasení jednacího řádu školské rady, který do té doby neexistoval, 

takže se hlasovalo za nejasných pravidel 
• připomínkování rozpočtu a odsouhlasení výročních zpráv 
• sjednocení formy zápisu podle obdobných dokumentů na MěÚ Šlapanice 

 
2. Návrh rozpo čtu 
• od počátku snaha o nastavení přehlednějšího systému a zprůhlednění položek, do 

kterých je návrh rozpočtu zástupci školy rozčleněn tj. tak aby: 
o návrh rozpočtu obsahoval jak výdajovou tak i příjmovou část 
o jednotlivé položky rozpočtu byly jasně rozepsané tak, aby z nich bylo 
čitelné, z čeho se skládají a musí vycházet ze skutečnosti 
o se v příjmové části objevily všechny oblasti příjmů /nájmy, bazén, školní 

jídelna, úplata za vzdělávání, sponzorské dary atd./ 
• za tímto účelem iniciování jednání zástupců školy, finančního oddělení (jako např. při 

schvalování návrhu rozpočtu pro r. 2008, naposledy jednání zástupkyně ŠR Bc. 
Marcely Havlíčkové při schvalování rozpočtu pro r. 2010) 

• dopis Radě města Šlapanice podporující a vysvětlující navrhovanou částku rozpočtu 
pro rok 2009 (dopis ze dne 23.3.2009) 

 
3. Dotační programy realizované v letech 2006 – 2010 (za/be z fin. ú časti  m ěsta) 
• závlahový systém školního h řišt ě - celkové náklady na vybudování závlahového 

systému byly 282 131,- Kč, z toho 130 000,- Kč tvořila poskytnutá dotace z JmK, 
zbytek město 

• rekonstrukce bazénu a t ělocvi čny  – celková částka 49 000 000,- Kč, z toho 
dotační program ROP 30 900 000,- Kč - zbytek město 

• krajský dota ční program Prevence kriminality  – realizace Skate parku a U rampy 
nad školou (nakonec v majetku města) 

• školní psycholog  – nakonec v rámci systémového programu VIP kariéra – školní 
psycholog plně hrazen z tohoto programu bez finanční účasti zřizovatele (pův. 
zpracování dotačního titulu v rámci dotačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost podaného v roce 2009, který podmiňoval garanci zřizovatele, 
ale který kvůli formálnímu nedostatku nebyl zařazen do projednávání)  

DÁLE PRACOVAT 
Do budoucna zřizovatel uvítá snahu školy o zapojení do dalších dotačních programů stejně tak 
jako konzultace se zástupci města, které musí jako zřizovatel být garantem každého takového 
dotačního programu. 
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4. www stránky školy 
• doplnění informací ke školské radě vč. kontaktů na členy ŠR a zápisů 
• aktualizace informací 
• iniciování nového vzhledu stránek 

DÁLE PRACOVAT 
• aktualizace stránek stále není nejoptimálnější – i přes poznámku v posledním zápise ŠR 

se např. neobjevila vůbec informace o vyhlášení ředitelského volna před vánočními 
prázdninami 2009 

• objevuje se chyba při odkliknutí odkazu na poradenské centrum resp. na výchovného 
poradce, metodika primární prevence i speciálního pedagoga (chyba 404 – článek nebyl 
nalezen) – doporučujeme převedení odkazu na poradenské centrum do sekce pro 
rodiče i na úvodní stránku do její horní části 

• v sekci dokumenty stále chybí minimální preventivní program 
• přidat odkaz na provoz bazénu pro veřejnost – hodiny a další potřebné informace 
• rozpis časů u vyučovacích hodin přidat i v rozvrzích jednotlivých tříd, které jsou na 

stránkách školy 
 

5. snaha o zlepšení komunikace mezi zástupci  m ěsta a zástupci školy 
• konzultace a připomínkování projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu a 

tělocvičny 
• konzultace ohledně návrhu společnosti EUREST na realizaci školního stravování 
• jednání se zástupci školského, finančního odboru 

 
 
Ad. 8. Závěr 

Jednání školské rady skončilo v 18.20 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Marcela Havlíčková 
Zápis zpracovala: Katarína Krejčí, DiS. 


