Zápis č.22 z 22.zasedání školské rady
při Mateřské škole a Základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace
konané dne 18.12.2015 v 9.00 hod. v budově školy
přítomni: členové školské rady pí.Kontárová, pí.Bednárková, Mgr.Zajko, RNDr.Křemeček,
Mgr.Zrzavá
omluveni: Mgr. Křiváková, pí. Miklíková, Mgr. Brančíková, Ing. Berka
Přítomní členové školské rady nejdříve navštívili vánoční besídku školy. Pak následovalo zasedání,
které zahájil předseda školské rady přivítáním všech členů. Konstatoval, že je přítomno 5 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.
Informace o kontrolní činnosti ve škole
3.
Koncepce rozvoje školy a internátu
5.
Informace o návštěvě ministryně školství v naší škole
5.
Podněty a oznámení členů školské rady
6.
Diskuse
7.
Usnesení
Předseda nechal o programu hlasovat:
hlasování 5/0/0
program zasedání schválen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 2.
V měsíci listopadu a prosinci 2015 proběhly ve škole dvě kontrolní činnosti. V listopadu 2015 to bylo
„zjišťování ČŠI na místě“ – kontrola zařazování žáků do vzdělávacího programu podle přílohy pro
žáky s LMP. Výsledkem je konstatování, že škola tyto žáky zařazuje v souladu s platnou legislativou,
tj. správně. Dále v prosinci 2015 provedl kontrolu hospodaření školy za rok 2014 Krajský úřad JMK,
OKP. Výsledek opět pozitivní – nebyly shledány žádné závady.
Ad 3.
Předseda školské rady představil přítomným koncepci rozvoje školy a internátu na léta 2016-2018.
Přítomní kolem této problematiky diskutovali, vyjadřovali se a neshledali žádná doplnění a nenavrhli
žádné další návrhy. S představenou koncepcí vyjádřili souhlas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 4.
Dne 16.12.2015 navštívila naši školu ministryně školství Kateřina Valachová. Seznámila se se školou,
pobesedovala s žáky, diskutovala s vedením školy. Tématem byla hlavně připravovaná inkluze
(společné vzdělávání). Paní ministryně tvrdila, že se inkluzívní kroky MŠMT naší školy nikterak
nedotknou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 5.-6.
Byl zodpovězen dotaz na uskutečnění rehabilitačního pobytu NF u moře v roce 2016. Škola zatím
vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě není schopna sdělit, jestli se tento pobyt v roce 2016
uskuteční.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 7.
Předsedou školské rady byl předložen návrh 22. usnesení z 22. zasedání školské rady.
hlasování 5/0/0
Usnesení bylo schváleno.
V Kyjově dne 18.12.2015
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady

