
Zápis č.23 z 23.zasedání školské rady 
při Mateřské škole a Základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace 

konané dne 17.10.2016 v 14.00 hod. v budově školy 

přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí.Bednárková, Mgr.Zajko, RNDr.Křemeček, Mgr.Zrzavá, 
ing. Berka a jako host ředitel školy PaedDr. Hula 
omluveni: Mgr. Křiváková, pí. Miklíková, Mgr. Brančíková 
 
Zasedání zahájil předseda školské rady přivítáním všech členů. Konstatoval, že je přítomno 6 členů 
školské rady z 9 a tím je zasedání rady usnášení schopné. Dále všechny přítomné seznámil 
s programem zasedání: 

1. Úvod, seznámení s programem 
2. Projednání výroční zprávy o činnosti školy (schvalovací proces) 
3. Projednání návrhu rozpočtu školy na příští rok 
4. Inovace školního řádu (schvalovací proces) 
5. Informace o chystaném ozdravném pobytu NF školy u moře v červnu 2017 
6. Podněty a oznámení členů školské rady 
7. Diskuse 
8. Usnesení 

Předseda nechal o programu hlasovat: 
hlasování 6/0/0      program zasedání schválen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 2.  
Ředitel školy PaedDr. Hula seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti školy za uplynulý školní 
rok. Všichni členové měli tuto zprávu k dispozici již před zasedáním (zasláno v elektronické podobě 
emailem). Členové tuto zprávu projednali. Potom se přistoupilo k hlasování o jejím schválení. 
hlasování 6/0/0      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla schválena 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 3.   
Všem členům školské rady byl předložen návrh rozpočtu školy na rok 2016 (opět byl předem rozeslán 
elektronickou formou). Ředitel školy a předseda školské rady přítomné seznámili s problematikou 
jeho skladby a tvorby. Školská rada tento rozpočet projednala bez námitek členů.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 4. 
Změna legislativy (změna školského zákona a navazujících vyhlášek) vyvolala potřebu inovace 
školního řádu ZŠ. Vedení školy tuto inovaci připravilo a všem členům rady byl inovovaný školní řád 
s vyznačenými změnami zaslán v předstihu e-mailem. Po krátké diskusi bylo přistoupeno ke 
schvalování. 
hlasování 6/0/0      Inovovaný školní řád byl schválen s platností od 10/2016. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 5.  
Nadační fond školy pro děti a žáky školy v červnu 2017 chystá ozdravný pobytový zájezd k moři. 
Tentokrát to vypadá na pobytové místo Tučepi v Chorvatsku (cca 3 km od Makarske). V současné 
době se ve škole provádí průzkum zájmu mezi žáky. Podle výsledku bude rozhodnuto o uspořádání 
zájezdu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 6.+7. 
Byla diskutována nejžhavější problematika této doby – inkluze. Ředitel školy informoval členy rady o 
výsledku povinné nabídky k možnosti přechodu žáků školy na běžný typ základních škol z května 
2016. Nikdo ze současných žáků školy nechce přestoupit. Škola je navíc úplně plná (obsazena na 
maximální stanovenou kapacitu).   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 8. 
Předsedou školské rady byl předložen návrh 23. usnesení z 23. zasedání školské rady.  
hlasování 6/0/0           Usnesení bylo schváleno. 
 
V Kyjově dne 17.10.2016 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


