
Zápis č.16 z 16.zasedání školské rady 
při Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208 

konané dne 15.10.2012 ve 14.00 hod. v budově školy 
přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí. Stöhrová, p.Jurkovič, Mgr.Zajko, RNDr. Křemeček, 
Mgr.Zrzavá, Mgr. Brančíková  
omluveni: ing. Berka, Mgr.Křiváková 
host: ředitel školy PaedDr. Hula 
 
Zasedání zahájil předseda přivítáním všech členů. Konstatoval, že je přítomno 7 členů z 9 a tím je 
zasedání školské rady usnášení schopné.. Dále všechny přítomné seznámil s programem zasedání: 

1. Seznámení členů školské rady s výsledkem konkursního řízení 
2. Projednání výroční zprávy o činnosti školy (schvalovací proces) 
3. Projednání návrhu rozpočtu na příští rok 
4. Změna v rozpisu vyučovacích hodin ve škole - informace 
5. Podněty a oznámení členů školské rady 
6. Diskuse 
7. Usnesení 

Předseda nechal o programu hlasovat: 
hlasování 7/0/0      program zasedání schválen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1.  
Předseda všechny přítomné seznámil s výsledkem konkursního řízení na místo ředitele školy – 
jediným kandidátem byl současný ředitel PaedDr. Miroslav Hula. Konkursní komisí byl doporučen 
jako vhodný kandidát a potom zřizovatelem jmenován na funkční období 6 let.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 2.   
Ředitel školy PaedDr. Hula seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti školy za uplynulý školní 
rok. Členové tuto zprávu projednali. Potom se přistoupilo k jejímu schválení. 
hlasování 7/0/0      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla schválena 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 3.  
Všem členům školské rady byl předložen návrh rozpočtu školy na rok 2013 a jeho srovnání 
s rozpočtem školy v roce 2012. Ředitel školy a předseda školské rady přítomné seznámili 
s problematikou jeho tvorby. Školská rada tento rozpočet projednala bez námitek členů.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 4.   
Předseda školské rady informoval přítomné o drobné změně v rozpisu vyučovacích hodin ve škole, 
které umožnila novela vyhlášky o základní škole platná od 1.9.2012. Došlo ke zkrácení přestávky 
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na půl hodiny (dříve 1 hod.). V případě, že první hodinou 
odpoledního vyučování je tělesná výchova, tak tato přestávka činí 45 min. Hlavním důvodem je 
snížení časové náročnosti školního vyučování především pro denně docházející žáky.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 5.+ 6. 
Ø Předseda školské rady odpověděl na dotaz pana Jurkoviče z minulého zasedání – prověření 

programové dostupnosti TV vysílání na internátě školy ve všech pokojích. Realizační firma 
opravila kabelový rozvod, situace se zlepšila. V blízké budoucnosti pravděpodobně dojde i 
k rozšíření programové nabídky. 

Ø Předseda školské rady a ředitel školy informovali o proběhlé akci, kterou naše škola pořádala 
v červnu 2012 – Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků. Vše proběhlo bez problémů 
a ke spokojenosti všech zúčastněných. Žáci školy obsadili celkově 3.místo. Poděkování patří 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o hladký průběh her. 

Ø Dotaz pana Jurkovič – zda je nějaká koncepce ohledně vzdělávání žáků s autismem na středních 
školách ? Odpověď ředitele školy – není, ale je snaha na tom pracovat. 

Ø Dotaz paní Stöhrové – zda nadační fond v roce 2013 uskuteční výlet žáků školy k moři ? 
S největší pravděpodobností ano, žáci a jejich rodiče budou včas informováni.  

. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 7. 
Předsedou školské rady byl předložen návrh 16. usnesení z 16. zasedání školské rady.  
hlasování 7/0/0           Usnesení bylo schváleno. 
 
V Kyjově dne 15.10.2012 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


