Zápis č.21 z 21.zasedání školské rady
při Mateřské škole a Základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace
konané dne 19.10.2015 v 14.00 hod. v budově školy
přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí.Bednárková, Mgr.Zajko, RNDr.Křemeček,
Mgr.Zrzavá, Mgr. Brančíková, ing. Berka a jako host ředitel školy PaedDr. Hula
omluveni: Mgr. Křiváková, pí. Miklíková
Zasedání zahájil předseda školské rady přivítáním všech členů. Konstatoval, že je přítomno 7 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.
Změna názvu školy
3.
Projednání výroční zprávy o činnosti školy (schvalovací proces)
4.
Projednání návrhu rozpočtu školy na příští rok 2016
5.
Informace o projektu „Cloud je budoucnost vzdělávání“
6.
Informace o „inkluzi“
7.
Podněty a oznámení členů školské rady
8.
Diskuse
9.
Usnesení
Předseda nechal o programu hlasovat:
hlasování 7/0/0
program zasedání schválen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 2.
Od 1.7.2015 škola rozhodnutím zřizovatele (JMK) opět mění svůj název a to z:
Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 na:
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace. Účel zřízení zůstává
zachován, jde pouze o administrativní akt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 3.
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 7/0/0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 byla schválena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 4.
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 5.
Předseda ŠR podal přítomným informaci o zapojení pedagogů školy do projektu „Cloud je budoucnost
vzdělávání“. Jde o projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (někdy také
nazývaný Tablety do škol). Naše škola byla zapojena do projektu jako partner. Projekt byl určen pro
pedagogy s cílem v co největší míře implementovat ICT do výuky. To se snad podařilo. Projekt byl
ukončen k 30.9.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 6.+7.+8.
Předseda školské rady a ředitel školy seznámili přítomné s problematikou inkluze (společného
vzdělávání). Dále se rozvinula diskuse o účinnosti, výhodách a nevýhodách tohoto procesu. Mezi
členy školské rady (zvláště mezi zástupci žáků) panují značné obavy z možného přechodu jejich dětí
do běžných základních škol.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 9.
Předsedou školské rady byl předložen návrh 21. usnesení z 21. zasedání školské rady.
hlasování 7/0/0
Usnesení bylo schváleno.
V Kyjově dne 19.10.2015
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady

