
Zápis č.25 z 25.zasedání školské rady 
při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace 

konané dne 12.10.2017 v 14.00 hod. v budově školy 

přítomni: členové školské rady: pí.Bednárková, Mgr.Zajko, RNDr.Křemeček, Mgr.Zrzavá, pí. Miklíková 
omluveni: Mgr. Křiváková, Mgr. Brančíková, Mgr. Jagoš, pí.Kontárová 
 
Zasedání zahájil předseda školské rady RNDr. Křemeček přivítáním všech členů. Přítomné informoval 
o výměně jednoho člena školské rady jmenovaného zřizovatelem – ing. Pavla Berku vystřídal 
Mgr. Jan Jagoš. Dále konstatoval, že je přítomno 5 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. Projednání inspekční zprávy ČŠI z března 2017 
6. Podněty a oznámení členů školské rady 
7. Diskuse 
8. Usnesení 

Předseda nechal o programu hlasovat: 
hlasování 5/0/0      program zasedání schválen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 2.  
Předseda školské rady 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). 
Členové tuto zprávu projednali. Potom se přistoupilo k hlasování o jejím schválení. 
hlasování 5/0/0      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla schválena 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 3.   
Všem členům školské rady byl předložen návrh rozpočtu školy na rok 2018 (opět byl předem rozeslán 
elektronickou formou). Předseda školské rady přítomné seznámil s problematikou jeho skladby a 
tvorby. Školská rada tento rozpočet projednala bez námitek členů.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 4. 
Změna legislativy (změna školského zákona) 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 krátkém vysvětlení potřebných změn a diskusi bylo přistoupeno ke 
schvalování. 
hlasování 5/0/0      Inovovaný školní řád byl schválen s platností od 10/2017 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 5.  
V březnu 2017 na škole proběhla pravidelná inspekční činnost ČŠI, letos navíc ještě zaměřená na 
vzdělávání sluchově postižených dětí a žáků. Všichni členové školské rady měli inspekční zprávu 
k dispozici v elektronické podobě (inspekční zprávy jsou i veřejně dostupné na www.csi.cz). Ze strany 
ČŠI nebyly shledány žádné vážné nedostatky, škola byla spíše chválena. Předseda školské rady 
seznámil přítomné se závěry plynoucí z této zprávy a odpověděl na několik dotazů týkající se této 
problematiky. Školská rada zprávu ČŠI projednala.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 6.+7. 
- Předseda ŠR informoval o ozdravném pobytu nadačního fond školy, který se uskutečnil v červnu 

2017 v Chorvatsku v Tučepech. Proběhl zdárně s krásným počasím a teplou mořskou vodou. 
Všichni účastníci byli spokojeni. 

- Zodpovězen byl dotaz ohledně lyžařského výcvikového kurzu – zda jej bude škola v letošním 
školním roce pořádat ? Ano, pokud bude dostatečný zájem ze strany žáků. Pověřený instruktor 
školního lyžování Mgr. Fukan v týdnu 16.-20.10.2017 předá žákům informaci o kurzu a zároveň 
provede průzkum zájmu žáků o tuto akci. Na základě tohoto šetření pak bude rozhodnuto, jestli se 
akce v lednu 2018 uskuteční.  

http://www.csi.cz/


- Dále předseda školské rady podal informaci o zřízení školní družiny a jejím zahájení provozu od 
1.11.2017. Ke stejnému datu se snižuje kapacita internátu školy z 50 na 60 osob. 

- Předseda ŠR podal informaci o změně názvu školy v roce 2017. Jde jen o drobnou změnu – ve 
slově základní se nové píše malé z. Současný název tak zní: „Mateřská škola a základní škola Kyjov, 
Školní, příspěvková organizace“. 

- V listopadu 2017 končí mandát členům ŠR zvoleným pedagogickými pracovníky a zákonnými 
zástupci nezletilých žáků. Ředitel školy v souladu s legislativou a volebním řádem pro členy 
školských rad JMK vypíše volby nové.  

- Předseda ŠR poděkoval všem členům za jejich práci ve ŠR v uplynulých 3 letech. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 8. 
Předsedou školské rady byl předložen návrh 25. usnesení z 25. zasedání školské rady.  
hlasování 5/0/0           Usnesení bylo schváleno. 
 
V Kyjově dne 12.10.2017 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


