
Zápis č. 36 z 36. zasedání školské rady 
při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace 

konané dne 6.3.2023 v 14.30 hod. v budově školy 

přítomni: členové školské rady: Mgr.Zajko, RNDr.Křemeček, Mgr.Zrzavá, pí. Perlíková, Mgr. Patíková, 
Mgr. Esterková 
omluveni: pí. Antlová, ing. Bábíčková, ing. Martínek 
 
Zasedání zahájil předseda školské rady RNDr. Křemeček 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. Inovace školního řádu základní školy (schvalovací proces) 
3. Informace o připravované inovaci Školního vzdělávacího programu 
4. Podněty a oznámení členů školské rady 
5. Diskuse 
6. Usnesení 

Předseda nechal o programu hlasovat: 
hlasování 6/0/0      program zasedání schválen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 2.  
Předseda školské rady již v rámci pozvánky poslal všem členům školní řád základní školy 
s vyznačenými změnami, aby se mohli dopředu s ním seznámit. Dále poukázal na všechny změny 
v něm a popsal důvody, proč se k nim přikročilo. Přítomní členové se postupně k této problematice 
vyjadřovali. Potom se přistoupilo k hlasování o schválení této aktuální podoby školního řádu základní 
školy. 
hlasování 6/0/0      Školní řád základní školy v inovované podobě byl schválen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 3.   
Předseda školské rady předal členům informaci o v současné době prováděné inovaci ŠVP školy, která 
je vyvolaná změnami v RVP. Tyto změny zavádí nové pojetí výuky informatiky na školách – vzniká 
nový (inovovaný) vzdělávací obor informatika, který se bude vyučovat od 4. až do 9. ročníku. Celkově 
tak v učebním plánu bude mít informatika o 2 hodiny vyšší hodinovou dotaci (tj. informatika se bude 
vyučovat proti předchozím letem navíc v 4. a v 9. ročníku). Zavedena bude i nová kompetence – 
digitální kompetence. Změny nastanou již od 1.9.2023, kdy se informatika v nové podobě bude 
vyučovat ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Od 1.9.2024 také ve všech ročnících 2. stupně ZŠ. Na dalším zasedání 
bude školské radě již předložen nový dokument ŠVP k vyjádření. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 4.+5. 
Diskutována byla aktuální situace ve školství, ve škole, již uskutečněný lyžařský výcvikový zájezd 
apod. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 6. 
Předsedou školské rady byl předložen návrh 36. usnesení z 36. zasedání školské rady.  
hlasování 6/0/0           Usnesení bylo schváleno. 
 
V Kyjově dne 6.3.2023 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


