
Zápis č.17 z 17.zasedání školské rady 
při Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208 

konané dne 11.3.2013 ve 14.00 hod. v budově školy 
přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí. Stöhrová, p.Jurkovič, Mgr.Zajko, RNDr. Křemeček, 
Mgr.Zrzavá, ing. Berka 
omluveni: Mgr.Křiváková, Mgr. Brančíková 
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 programem zasedání 
2. Inovace školního řádu (schvalovací proces) 
3. Projednání inspekční zprávy ČŠI 
4. Informace o ozdravném pobytovém zájezdu NF do Španělska 
5. Podněty a oznámení členů školské rady 
6. Diskuse 
7. Usnesení 

Předseda nechal o programu hlasovat: 
hlasování 7/0/0      program zasedání schválen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 2.   
Předseda školské rady seznámil přítomné s inovovaným školním řádem, který vydal ředitel školy. 
Zdůrazněny byly oblasti, ve kterých došlo ke změnám. Potom se přistoupilo k jeho schválení. 
hlasování 7/0/0      Inovovaný školní řád byl schválen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 3.  
Ředitel školy seznámil přítomné s inspekční zprávou ČŠI, která se týkala hospodaření školy v roce 
2012. Školská rada tuto zprávu projednala bez námitek členů.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 4.   
Předseda školské rady informoval přítomné o chystaném ozdravném pobytovém zájezdu do 
Španělska. Tento zájezd organizuje nadační fond školy. Měl by se uskutečnit na začátku června 2013. 
V současné době se zjišťuje průzkumem zájem žáků školy.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 5.+ 6. 
Ø Předseda školské rady školy na dotaz p.Jurkoviče informoval o proběhlé akci, kterou 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 – koncepce vzdělávání žáků s autismem po absolvování povinné školní 
docházky. Odpověď ředitele školy – zatím není, možnost ve formě projektu, je snaha to řešit. 

. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 7. 
Předsedou školské rady byl předložen návrh 17. usnesení ze 17. zasedání školské rady.  
hlasování 7/0/0           Usnesení bylo schváleno. 
 
V Kyjově dne 11.3.2013 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


