Zápis č.19 z 19.zasedání školské rady
při Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208
konané dne 29.9.2014 ve 14.00 hod. v budově školy
přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí. Stöhrová, p.Jurkovič, Mgr.Zajko, RNDr. Křemeček,
Mgr.Zrzavá, Mgr. Křiváková
omluveni: ing. Berka, Mgr. Brančíková
host: ředitel školy PaedDr. Hula
Zasedání zahájil předseda 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.
Projednání výroční zprávy o činnosti školy (schvalovací proces)
3.
Projednání návrhu rozpočtu školy na příští rok
4.
Podněty a oznámení členů školské rady
5.
Diskuse
6.
Usnesení
Předseda nechal o programu hlasovat:
hlasování 7/0/0
program zasedání schválen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 2.
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 e-mailem).
Členové tuto zprávu projednali. Potom se přistoupilo k hlasování o jejím schválení.
hlasování 7/0/0
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Ad 3.
Všem členům školské rady byl předložen návrh rozpočtu školy na rok 2015. Ředitel školy a předseda školské
rady přítomné seznámili s problematikou jeho skladby a tvorby. Školská rada tento rozpočet projednala bez
námitek členů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Ad 4.+5
 Předseda školské rady informoval přítomné o konci funkčního období většiny současných členů školské
rady a poděkoval jim za jejich tříleté působení.
 Ředitel školy podal informaci o volbách do školské rady na další funkční období.
 Členové školské rady z řad pedagogů a ředitel školy informovali přítomné o sportovních úspěších žáků
školy během CSH SPŽ v Ostravě a při 15. Atletickém dnu města Kyjova. Dále podali informaci o srazu
bývalých žáků školy, který byl pořádán v rámci oslav 60-ti let od založení školy pro sluchově postižené
v Kyjově v červnu 2014.
 Předseda školské rady informoval o blížící se akci pro vycházející žáky – Veletrh vzdělávání v Hodoníně.
Škola zajistí účast všech žáků, kteří končí povinnou školní docházku.
 Dále předseda školské rady předložil informace o účasti školy v projektu „Tablety do škol“. Projekt je určen
pro pedagogy školy (především na jejich další vzdělávání) a škola se ho účastní jako partner.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 6.
Předsedou školské rady byl předložen návrh 19. usnesení z 19. zasedání školské rady.
hlasování 7/0/0
Usnesení bylo schváleno.
V Kyjově dne 29.9.2014
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady

