
2. zasedání Školské rady při ZŠ Bílovice n. Svit. 

ve školním roce 2014/2015 

Přítomni:          MVDr. Petr Drábek, MUDr. Tomáš Gabriel, Mgr. Petra Glosová, Mgr. Libor Žanda, 

                         Ivana Sláčiková 

Omluveni:        RNDr. Taťána Součková 

Hosté:               Mgr. Michal Klaška – ředitel ZŠ, Mgr. Bohdan Kousalík – zástupce ředitele ZŠ, 

                          6 zástupců rodičů, kteří sepsali stížnost ohledně slučování třetích tříd, a kteří se  

                         zajímali o vyúčtování SRPŠ.                                                  

Datum:             3. 12. 2014 

Program: 

1. Představení nového člena školské rady 

2. Vysvětlení změn ve vedení Základní školy Bílovice 

3. Slučování třetích tříd od šk. roku  2015/2016 

4. Vyúčtování SRPŠ 

5. Dodatečné volby do ŠR 

 

Průběh jednání: 

1. Člen školské rady Ing. Ivan Michalík, jmenovaný zřizovatelem, se vzdal funkce a za 

zřizovatele byla jmenovaná nová členka paní Ivana Sláčiková. 

2. Pan ředitel informoval školskou radu a přítomné rodiče o svém zvolení do funkce 

místostarosty města Šlapanice. Z tohoto důvodu je dlouhodobě uvolněný pro výkon 

veřejné funkce z místa ředitele naší ZŠ. Do 31. 12. 2014 je vedením školy pověřený 

zástupce ředitele Mgr. Bohdan Kousalík a od 1. 1. 2015 pověřil ředitel vedením školy 

Mgr. Libora Žandu na dobu neurčitou. 

3. Rodiče žádali vysvětlení důvodu slučování třetích tříd a upozorňovali na větší množství 

dětí s individuálními potřebami ve všech těchto třídách (v každé třídě je jeden osobní 

asistent, ale potřeba by jich bylo více). Pan ředitel vysvětloval ekonomické aspekty svého 

rozhodnutí, které byly hlavním důvodem oznámení o slučování tříd. Atmosféra se 

uklidnila prohlášením pana ředitele, že rozhodnutí není definitivní a nově nastupující 

ředitel ho může změnit. Mgr. Libor Žanda vysvětlil, že z jeho pohledu slučování není 

nutné, protože ve třídách není limitní počet žáků a navíc jsou to třídy plné dětí, které 

potřebují individuálnější přístup, který v početnější třídě nemohou dostat.  



4. Paní Lenka Zimová seznámila školskou radu a přítomné rodiče s vyúčtováním SRPŠ za 

loňský školní rok. Z důvodu dlouhodobého nezájmu rodičů o toto sdružení SRPŠ  

ukončilo svou činnost k 30. 6. 2014. Zbylé peníze budou převedeny na účet školy. 

Přítomní rodiče tento krok uvítali, protože upřednostňují sponzorské dary pro školu nebo 

pro třídu na konkrétní věci, než hromadný příspěvek na blíže nespecifikované věci.  

5. Vzhledem k jmenování Mgr. Libora Žandy do vedení školy, a protože ředitel nemůže být 

členem ŠR, proběhnou ve škole volby nového člena z řad učitelského sboru. 

Usnesení: 

a) ŠR byla seznámena a uvítala novou členku, paní Ivanu Sláčikovou. 

b) ŠR vzala na vědomí změny ve vedení školy od 1. 1. 2015. 

c) ŠR projednala stížnost rodičů na slučování třetích tříd a vzala na vědomí plán zastupujícího p. 

ředitele Mgr. Žandy. 

d) ŠR projednala vyúčtování SRPŠ za loňský školní rok a pověřuje p. Mgr. Žandu informováním 

všech rodičů na webových stránkách školy o ukončení činnosti SRPŠ. 

e) ŠR projednala a přijala změny ve složení ŠR a věří, že brzy bude doplněna o chybějícího 

člena/členku z řad pedagogů. 

 

Přílohy: 

a) Vyúčtování SRPŠ 

 

V Bílovicích nad Svitavou dne 6. 12. 2014 

Zapsal:  Mgr. Libor Žanda 

Ověřil: MUDr. Tomáš Gabriel  


