
Zápis č.18 z 18.zasedání školské rady 
při Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208 

konané dne 14.10.2013 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, ing. Berka, Mgr. Křiváková  
omluveni: -- 
host: ředitel školy PaedDr. Hula 
 
Zasedání zahájil předseda přivítáním všech členů. Konstatoval, že je přítomno všech 9 členů a tím je zasedání 
školské rady usnášení schopné. Dále všechny přítomné seznámil s programem zasedání: 

1. Úvod, seznámení s programem 
2. Inspekční činnost ČŠI ve škole 
3. Projednání výroční zprávy o činnosti školy (schvalovací proces) 
4. Projednání návrhu rozpočtu na příští rok 
5. Úprava ŠVP ZV „Škola pro život“ 
6. Další cizí jazyk ve školním roce 2013/2014 
7. Podněty a oznámení členů školské rady 
8. Diskuse 
9. Usnesení 

Předseda nechal o programu hlasovat: 
hlasování 9/0/0      program zasedání schválen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 2.  
Předseda všechny přítomné seznámil s inspekční činností ve škole v únoru 2013, předložil inspekční zprávu, 
seznámil přítomné se závěry. Informace přítomným doplnil ředitel školy PaedDr. Hula s tím, že kontrola ze 
strany ČŠI nebyla jediná a doplnil tento fakt výčtem všech dalších kontrol nadřízených orgánů, které proběhly ve 
škole v roce 2013.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 3.   
Ředitel školy PaedDr. Hula seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti školy za uplynulý školní rok. 
Členové tuto zprávu projednali. Potom se přistoupilo k hlasování o jejím schválení. 
hlasování 9/0/0      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla schválena 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 4.  
Všem členům školské rady byl předložen návrh rozpočtu školy na rok 2013. Ředitel školy a předseda školské 
rady přítomné seznámili s problematikou jeho skladby a tvorby. Školská rada tento rozpočet projednala bez 
námitek členů.     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 5.   
Členka školské rady Mgr. Zrzavá přítomné informovala o drobných změnách ve ŠVP ZV Škola pro život 
v souvislosti s úpravou a změnou výstupů RVP ZV. Členové tuto problematiku projednali.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 6. 
Předseda školské rady dále informoval přítomné o výuce dalšího cizího jazyka ve škole – škola vzhledem k SVP 
žáků využila možnosti v 8. ročníku tohoto školního roku nezavádět další cizí jazyk. Týdenní časovou dotaci pro 
toto určenou (3 hod.) bude využívat v souladu s pokynem MŠMT k posílení výuky cizího jazyka (prvního).   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 7.+ 8. 
Ø Předseda školské rady a ředitel školy informovali o ozdravném zájezdu pro žáky školy do Španělská 

v červnu 2013. Zájezd pořádal nadační fond školy. 
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. V dalším týdnu bude mít ředitel možnost o této 
problematice hovořit se zainteresovanými lidmi na úrovni kraje a na příštím zasedání sdělí výsledky. Dále se 
rozvinula debata o možnostech dalšího vzdělávání autistů na středních školách a jejich uplatnění v praxi. 

. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 9. 
Předsedou školské rady byl předložen návrh 18. usnesení z 18. zasedání školské rady.  
hlasování 9/0/0           Usnesení bylo schváleno. 
 
V Kyjově dne 14.10.2013 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


