
Zápis č.8 z 8.zasedání školské rady 
při Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208 

konané dne 15.12.2008 ve 14.00 hod. v budově školy 
přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí. Stöhrová, Mgr.Zajko, RNDr. Křemeček a ředitel 
školy PaedDr. Hula 
omluveni: ing. Berka, Mgr. Štěpánková 
 
Zasedání zahájil ředitel školy dr.Hula tím, že všechny účastníky přivítal a představil. Dále všechny 
přítomné seznámil s programem zasedání: 

1. Seznámení s problematikou školské rady 
2. Schválení jednacího řádu 
3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
4. Návrh rozpočtu školy na rok 2009 
5. Podněty a oznámení členů školské rady 
6. Diskuse 
7. Usnesení 
8. Určení termínu příštího zasedání 

 
Ad 1.  
Ředitel školy všechny přítomné seznámil s průběhem a výsledky voleb do školské rady,   
s legislativními podklady, ze kterých vytvoření a fungování školské rady vyplývá. 
Ad 2. 
Přítomní projednali a pozměnili jednací řád školské rady a dohodli se, že jeho následující schvalování 
proběhne aklamací. Jednací řád byl schválen následujícím způsobem: 
hlasování 4/0/0        (pro/proti/zdržel se) 
Ad 3. 
Dále se uskutečnila volba předsedy a také místopředsedy (aklamací) školské rady s následujícími 
výsledky: 

a) předsedou školské rady byl zvolen RNDr. Pavel Křemeček 
hlasování 4/0/0 

b) místopředsedou školské rady byl zvolen Mgr. Jiří Zajko 
hlasování 4/0/0 

Oba zvolení své funkce přijali. 
Ad 4. 
Dále ředitel školy seznámil školskou radu s problematikou rozpočtu školy a s návrhem rozpočtu školy 
na rok 2009. Tento návrh byl přítomnými členy školské rady posléze schválen. 
hlasování 4/0/0 
Ad 5. + 6. 
V diskusi se členové školské rady domluvili na vzájemné komunikaci – výměna tel.čísel,      e-mailů 
apod. Předseda tyto kontakty dá dohromady a předá všem členům. Dále byly ředitelem školy 
zodpovězeny dotazy týkající se:  
§ školního vzdělávacího programu, 
§ individuálních plánů,  
§ plánovaného zájezdu nadačního fondu k moři (určitě bude, ale zatím se neví, která destinace), 
§ neposkytnutí (+zdůvodnění) klíče od šaten přítomným matkám, 
§ rozšíření parkoviště (není možno, Město Kyjov nepovolí rozšíření kvůli dalšímu záboru 

zeleně, ovšem je vysledováno, že počet parkovacích míst je dostačující, ale ze strany 
návštěvníků školy tyto místa nejsou efektivně využívány a to především parkovací stání 
v severní části pozemku školy) 

Ad 7. 
Bylo předneseno a schváleno 8. usnesení z 8. zasedání školské rady: 
hlasování 4/0/0 
Ad 7.  
Členové školské rady budou o dalším zasedání informováni v dostatečném předstihu předsedou 
školské rady. 
 
V Kyjově dne 15.12.2008 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


