Zápis č.15 z 15.zasedání školské rady
při Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208
konané dne 20.2.2012 v 15.30 hod. v budově školy
přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí. Stöhrová, p.Jurkovič, Mgr.Zajko, RNDr. Křemeček,
Mgr.Zrzavá, Mgr. Brančíková a ředitel školy PaedDr. Hula
omluveni: ing. Berka, pí.Křiváková
Zasedání zahájil předseda přivítáním všech členů a jejich vzájemným představení. Přítomno bylo 7
členů z 9, tím bylo zasedání školské rady usnášení schopné.. Dále všechny přítomné seznámil
s programem zasedání:
1. Seznámení členů školské rady s výsledky doplňovacích voleb
2. Jednací řád školské rady
3. Seznámení s novelou školského zákona (především s ustanoveními týkající se školské rady)
4. Návrh člena školské rady, který bude za školskou radu jmenován členem konkurzní komise
pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele školy (volba)
5. Seznámení s koncepcí rozvoje školy na léta 2012 – 2015 (ředitel školy PaedDr. Hula)
6. Podněty a oznámení
7. Diskuse
8. Usnesení
Předseda nechal o programu hlasovat:
hlasování 7/0/0
program zasedání schválen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1.
Předseda všechny přítomné seznámil s průběhem a výsledky doplňovacích voleb do školské rady. Za
pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Zrzavá, za zástupce nezletilých žáků pan Jurkovič.
Zástupci zřizovatele jsou ing. Berka, pí. Křiváková a Mgr. Brančíková.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 2.
Předseda všechny přítomné seznámil s jednacím řádem. Ze strany členů k němu nebyly připomínky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 3.
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, seznámil předseda
členy ŠR s aktuálním zněním ustanovení tohoto zákona, které se týkají školské rady.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 4.
Školská rada byla odborem školství KÚ JMK pověřena návrhem člena školské rady, který bude za
školskou radu jmenován členem konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele
školy. Členové podali jeden návrh – RNDr. Pavel Křemeček. O návrhu bylo hlasováno:
hlasování 6/0/1 RNDr. Pavel Křemeček byl zvolen členem konkurzní komise
Dále školská rada přistoupila k volbě náhradníka (nebo v případě potřeby dalšího člena konkurzní
komise). Navržen Mgr. Jiří zajko.
hlasování 6/0/1 Mgr. Jiří Zajko byl zvolen náhradníkem, popř. dalším členem konkurzní komise
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 5.
Ředitel školy seznámil všechny přítomné s koncepcí rozvoje školy na léta 2012 – 2015.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 6.+7.
P.Jurkovič vznesl dotaz ohledně dostupnosti TV programů na jednotlivých pokojích internátu. Po
přechodu na digitální signál není situace ve všech pokojích na 100 %. Na vině zřejmě budou stávající
a nevyhovující koaxiální rozvody. P.Křemeček bude kontaktovat realizační firmu za účelem sjednání
nápravy.
Dále předseda a ředitel školy informovali o velké akci, kterou bude škola pořádat 20.-23.6.2012 –
Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bylo předneseno a schváleno 15. usnesení z 15. zasedání školské rady:
hlasování 7/0/0
V Kyjově dne 20.2.2012
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady

