
Zápis č.12 z 12.zasedání školské rady 
při Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208 

konané dne 14.12.2010 ve 14.00 hod. v budově školy 
přítomni: členové školské rady pí. Stöhrová, Mgr.Zajko, RNDr. Křemeček, pí. Kontárová 
nepřítomni: Mgr. Štěpánková, ing. Berka 
host: PaedDr. Hula, ředitel školy 
 
Zasedání zahájil předseda školské rady tím, že všechny účastníky přivítal. Dále všechny přítomné 
seznámil s programem zasedání: 
 

1. Kontrola úkolů z předcházejícího zasedání 
2. Koncepční záměry rozvoje školy – projekty 
3. Vyjádření k rozboru hospodaření 
4. Rozpočet školy – návrh rozpočtu na příští rok 
5. Doplnění ŠVP 
6. Inspekční zpráva – kontrola souladu ŠVP s RVP 
7. Drobná úprava školního řádu 
8. Podněty členů školské rady 
9. Diskuse 
10. Pozvání na vánoční besídku školy 

 
Ad 1.  
Předseda školské rady konstatoval, že školská rada je usnášení schopná – jsou přítomni 4 členové ze 6. 
Přivítal také ředitele školy dr. Hulu. Seznámil přítomné s programem zasedání. Úkoly z minulého 
zasedáni nebyly žádné. 
Ad 2. 
Předseda školské rady informoval přítomné o projektech, které připravuje pro školu vedení školy. 
Ředitel školy kompletně představil projekt na rekonstrukci venkovních prostor (projekt EU – 
„Přeshraniční spolupráce“ – Euromost Kyjov-Trnava). Škola projekt podala již na jaře 2010, ale na 
dotaci nedosáhla. Hodlá podat žádost opětovně při vyhlášení další výzvy – v roce 2011.. Dále škola 
podala začátkem prosince 2010 projektovou žádost na projekt „EU peníze školám“. Jedná se o projekt 
ke zkvalitnění výuky na škole. Předseda je zároveň pověřen jako manažer projektu a představil 
všechny šablony, které jsou v rámci projektové žádosti vybrány. Projekt řeší inovaci výuky 
vypracováváním digitálních učebních materiálů, inovaci v oblasti čtenářské a informační gramotnosti  
žáků a v oblasti přírodních věd. Realizovat se bude od března 2011 po dobu 30 měsíců. Celková 
dotace bude činit cca 700 tis. Kč. 
Ad 3.+4 
Předseda ŠR seznámil přítomné s rozborem hospodaření školy v uplynulém roce a s návrhem rozpočtu 
školy na rok 2011 s tím, že jeho definitivní podoba bude známa v 1.čtvrtletí roku 2011. K rozboru 
hospodaření školy a k návrhu rozpočtu neměli přítomní žádné připomínky. 
hlasování 4/0/0 
Ad 5. 
Školská rada projednala doplnění ŠVP školy „Škola pro život“ o učební osnovy pro žáky s LMP (dle 
přílohy RVP). Toto doplnění se zakládá na požadavku poradenských zařízení o vzdělávání některých 
žáků školy právě dle přílohy RVP pro LMP. Dále byl ŠVP doplněn o chybějící osnovy volitelných 
předmětů. K doplnění ŠVP neměli přítomní žádné připomínky. 
hlasování 4/0/0 
Ad 6. 
Školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI týkající se souladu RVP s naším ŠVP Škola pro život. 
Závěr zprávy – jen drobné nedostatky (rozdíl v názvu předmětu, chybějící osnovy volitelných 
předmětů). Nedostatky byly v průběhu září 2010 odstraněny. 
Ad 7. 
V měsíci prosinci byl doplněn školní řád. Drobné doplnění se týká odst. 8 v kapitole Chování žáků, 
který má následující znění: Přinášení, manipulace, užívání a vstup pod vlivem návykových látek, 
alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné a to zejména v budově školy. Doplněna byla 
slova přinášení, manipulace a vstup pod vlivem.  
Dále na žádost valné většiny pedagogických pracovníků bylo doplněno průběžné hodnocení žáků o 
možnost hodnotit tzv. mezistupni (historicky zaužívaná metoda na naší škole, která přispívá 
k objektivnějšímu hodnocení): Průběžné hodnocení žáka v žákovské knížce může být i pomocí 



mezistupňů, tj. známkami 1-, 2-, 3-, 4-. Na vysvědčení však musí být žák hodnocen jen pomocí 
klasifikačních stupňů. 
hlasování 4/0/0 
Ad 8.+9. 
Členové školské rady nevznesli žádné podněty. Rovněž v diskusí nebyly žádné příspěvky. 
Ad 8.+9. 
Bylo předneseno a schváleno 12. usnesení z 12. zasedání školské rady: 
hlasování 5/0/0 
Ad 10. 
Všichni členové školské rady byli předsedou pozváni na tradiční vánoční besídku, která se koná 
17.12.2010 od 9.00 hod. v tělocvičně školy. 
 
 
 
V Kyjově dne 14.12.2010 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


