
Zápis č.20 z 20.zasedání školské rady 

při Mateřské škole a Základní škole, Kyjov, Školní 3208 

konané dne 15.12.2014 v 14.00 hod. v budově školy 

přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí.Bednárková, pí.Miklíková, Mgr.Zajko, 

RNDr.Křemeček, Mgr.Zrzavá a ředitel školy PaedDr. Hula 

omluveni: ing. Berka, Mgr. Křiváková, Mgr. Brančíková 

 

Zasedání zahájil ředitel školy dr.Hula tím, že všechny účastníky přivítal a představil. Dále všechny 

přítomné seznámil s programem zasedání: 

1. Úvod, seznámení s programem, jednací řád 

2. Informace o volbách do školské rady za zákonné zástupce a za pedagogické pracovníky 

3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

4. Projekt „Cloud je budoucnost vzdělávání“ 

5. Nadační fond - dary 

6. Dlužníci školy 

7. Vánoční besídka 

8. Náměty a připomínky členů ŠR 

9. Diskuse 

10. Usnesení 

hlasování 6/0/0     program schválen 

Ad 1.  

Ředitel školy zahájil jednání školské rady přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že rada je 

usnášeníschopná vzhledem k nadpoloviční přítomnosti jejich členů (6 z 9). Dále všem přítomným 

předložil stávající jednací řád školské rady o němž nechal hlasovat.   

hlasování 6/0/0      jednací řád schválen i pro další volební období 

Ad 2.  

Ředitel školy všechny přítomné seznámil s průběhem a výsledky voleb do školské rady. Představil 

všechny její členy. Seznámil s legislativními podklady, ze kterých vytvoření a fungování školské rady 

vyplývá. 

Ad 3. 

Dále se uskutečnila volba předsedy školské rady tajným hlasováním s následujícími výsledky: 

a) předsedou školské rady byl zvolen RNDr. Pavel Křemeček 

hlasování 5/0/1 

b) místopředsedou školské rady byl zvolen Mgr. Jiří Zajko 

hlasování 5/0/1 

Zvolený předseda i místopředseda svou funkci přijímají. 

Ad 4. 

Dále RNDr. Křemeček seznámil školskou radu s účastí školy v projektu „Cloud je budoucnost 

vzdělávání“. Jedná se o projekt z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (Tablety 

do škol), jehož příjemcem je ZŠ Bučovice. Naše škola je v něm zapojena jako partner.  

Ad 5. 

Ředitel školy představil přítomným činnost nadačního fondu zřízeného školou. Vysvětlil jeho účel. 

V měsíci prosinci na jeho účet zaslala Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. částku 20.000 Kč. NF tímto za dar 

děkuje. 

Ad 6. 

Ředitel školy seznámil školskou radu s problematikou dlužníků (za strany rodičů dětí a žáků) vůči 

škole a s postupem vymáhání pohledávek. 

Ad 7. 

Všichni přítomní byli pozváni na vánoční besídku školy, která se koná 19.12.2014 od 9:00 hod. 

v tělocvičně školy. 

Ad 8.+9. 

Diskuse se týkala problematiky shánění darů do nadačního fondu apod. 

Ad 10. 

Předneseno a schváleno 20. usnesení z 20. zasedání školské rady: 

hlasování 6/0/0   usnesení bylo schváleno 

 

V Kyjově dne 15.12.2014 

Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


