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

konaného dne 25. října 2010 v budově školy 
 
Přítomni: 
Zástupci rodičů:  Radmila Klašková 
 Gabriela Pořízková 
  
Zástupci Města: Bc. Marcela Havlíčková 
 Pavel Horák 
 
Zástupci školy: Mgr. Zora Dufková 

Mgr. Zdeněk Bílý 
 Mgr. Lubomír Konečný  
 
Nepřítomni (omluveni): Hana Krčmová 

 Katarína Krejčí, DiS. 
 
 
PROGRAM: 
1. Zahájení, schválení programu jednání 
2. Kontrola úkolů 

a) vyjasnění podmínek a způsobu, jakým bude zřizovatel krýt příp. ztrátu z provozování 
bazénu 

b) dodání podkladů k počtu žákovského nábytku, který ke potřeba vyměnit 
c) informace k prezentaci SŠ a SOU žákům 8. a 9. tříd 

3. Blok zástupců města 
4. Blok zástupců rodičů 

a) Školní bufet 
b) Školní družina 

5. Blok zástupců školy 
6. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010 
7. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2011 
8. Závěr 
 

 
Ad 1. Zahájení, schválení programu jednání 

Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Poté bylo hlasováno o navrţeném 
programu jednání. 
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. Školská rada schvaluje. 

 
Ad 2. Kontrola úkolů 
 a) vyjasnění podmínek a způsobu, jakým bude zřizovatel krýt příp. ztrátu z provozování 

bazénu: 
Místostarosta Pavel Horák informoval zástupce ŠR, ţe zřizovatel dokryje příp. ztrátu 
z provozování bazénu na základě rozhodnutí nejbliţšího jednání zastupitelstva. Rada 
města v této věci nemůţe rozhodovat. 
Školská rada bere na vědomí. 

b) dodání podkladů k počtu žákovského nábytku, který je potřeba vyměnit: 
Pan Zdeněk Bílý informoval, ţe poţadované podklady byly zástupcům zřizovatele 
předány týden po termínu jednání poslední ŠR. Zřizovatel slíbil zařadit poţadavky do 
rozpočtu nebo prominout odpisy za 4.čtvrtletí. 
Školská rada bere na vědomí. 

c) informace k prezentaci SŠ a SOU žákům 8. a 9. tříd: 
Paní učitelka Hana Trundová prostřednictvím e-mailu sdělila, ţe informace o středních 
školách dostávají ţáci ve druhém pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku v předmětu 
volba povolání. Zde se dozví o Veletrhu SŠ, který je kaţdým rokem na výstavišti v Brně 
(v listopadu), o dnech otevřených dveří na SŠ, obdrţí internetové adresy se seznamy 
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 škol, kde jsou uvedené všechny informace o studiu, do tříd ţáci dostávají Atlas škol = 
info o školách v oblasti Brno, Brno - venkov, Vyškov, ...  
Kaţdým rokem se zvou na prosincové třídní schůzky náboráři ze SŠ do kinosálu, rodiče 
s nimi mohou individuálně pohovořit. Se zástupci SŠ komunikuje paní učitelka Trundová, 
následně pak informuje ţáky, kteří náboráři přijdou. Několikrát během roku také 
navštěvuje různé SŠ, kde dostává propagační materiály pro ţáky a hlavně informace, 
které předává v hodinách.  
Je snaha brát ţáky se zájmem o technické obory z 8. a 9. ročníku na Veletrh odborného 
vzdělávání, který probíhá v září.  
Ţáci 9. ročníku navštěvují ÚP Brno - venkov, kde získávají také informace o školách, 
studijních oborech, uplatnění na trhu práce... 

 Školská rada bere na vědomí.. 

 
Ad 3. Blok zástupců města 
 
Ad.4. Blok zástupců rodičů 

a) Školní bufet 
Paní Klašková informovala zástupce ŠR, ţe se některým rodičů nelíbí prodej párku 
v rohlíku a čepované kofoly v bufetu, který je situován v prostorách bazénu a během 
vyučování slouţí i jako školní bufet. Zástupci rodičů se sešli s provozovatelem školního 
bufetu pane Gerţou, aby s ním projednali příp. úpravu sortimentu. Ţádný konkrétní 
výsledek to ale nepřineslo. Pan ředitel v této věci uvedl, ţe stravovací návyky dětí jsou 
otázkou rodiny a pokud děti nebudou párek v rohlíku kupovat například proto, ţe na něj 
nebudou mít peníze a dostanou svačinu z domova, nebude ho nikdo prodávat. Bohuţel 
ani zástupci Krajské hygienické stanice neřeší, co se ve školním bufetu můţe nebo 
nemůţe prodávat a je tudíţ na provozovateli, jaký sortiment bude prodávat. Rozdíl 
v bufetu určeném pro veřejnost a školním bufetem tak není v nabízeném sortimentu, ale 
v jen v dokumentaci, kterou musí provozovatel zástupcům hygieny předloţit. Ze strany 
školy je tak nabídka „zdravé výţivy“ prezentována automatem na prodej jogurtů. 
Zástupci rodičů by ocenili, pokud by se pan ředitel mohl vejít v jednání s provozovatelem 
školního bufetu a domluvit se na úpravě sortimentu. 
Školská rada doporučuje ředitelství školy  projednat s provozovatelem školního bufetu skladbu sortimentu.  

b) Školní družina 
Tento rok některé maminky řešili problém, ţe se jim dítě nedostalo do školní druţiny. 
Přitom byli podle platných kritérií upřednostněni ţáčci prvního ročníku a to i přesto, ţe 
jejich maminky jsou doma na mateřské dovolené. Panu řediteli byl zaslán e-mailový 
dotaz, zda-li by se nedala změnit kritéria a při výběru dětí do školní druţiny upřednostnit 
děti zaměstnaných rodičů ne podle věku. 
Pan ředitel v e-mailu na toto téma uvedl, ţe o změně pravidel neuvaţuje. Dále doplnil, 
ţe se mu v tomto školním roce nepodařilo z kapacitních důvodů uspokojit všechny 
zájemce o školní druţinu, ale v současné době jedná vedení školy o dalším navýšení 
kapacity ŠD –rozhodnutí krajského úřadu o navýšení kapacity však bohuţel není 
otázkou nejbliţších měsíců. (vyjádření Krajské hygienické stanice, schválení 
zastupitelstvem, souhlas kraje a navýšení finančních prostředků atd.). Tento krok 
obvykle trvá několik měsíců právě s ohledem na nárokování státních prostředků 
normovaných na počet dětí v ŠD.  
Školská rada bere na vědomí. V této věci nemůže podniknout žádné kroky, protože kritéria jsou plně 
v kompetenci ředitele školy a byla podpořena i ze strany školní psycholožky. Zároveň podporuje snahu vedení 
školy o navýšení kapacity školní družiny pro příští školní rok. 

 
Ad.5. Blok zástupců školy 
 
Ad.6. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010 

Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel.(Paní Hana Krčmová a Katarína Krejčí odsouhlasily znění výroční 
zprávy prostřednictvím e-mailu). Školská rada schvaluje. 

 
Ad. 7. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2011 

V návrhu rozpočtu se objevily i nové poloţky související se začleněním mzdových 
prostředků. V odpisech není zahrnuta budova B po rekonstrukci a její vybavení. Na 
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základě doporučení vedoucího finančního odboru MěÚ Šlapanice byla výše odpisů 
upravena do reálné podoby dle daňových odpis.  
K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky. Školská rada bere na vědomí. 

 
Ad. 8. Závěr 

Jednání školské rady skončilo v 17.30 hod. Termín dalšího jednání bude dodatečně 
upřesněn. 

 
 
 
 
Zapsala: Bc. Marcela Havlíčková 
Zápis zpracovala: Bc. Marcela Havlíčková 
 


