Zápis č.26 z 26.zasedání školské rady
při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace
konané dne 18.12.2017 v 14.00 hod. v budově školy
přítomni: členové školské rady Mgr.Zajko, RNDr.Křemeček, Mgr.Zrzavá, pí.Antlová, pí.Miklíková,
Mgr. Brančíková
omluveni: Mgr. Křiváková, pí.Bednárková, Mgr. Jagoš
další přítomní: ředitel školy PaedDr. Hula
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 (návrh, viz. příloha)
2. Informace o volbách do školské rady za zákonné zástupce a za pedagogické pracovníky
3. Informace o novém zástupci za JMK
4. Volba předsedy a místopředsedy ŠR
5. Nadační fond
6. Vánoční besídka
7. Náměty a připomínky členů ŠR
8. Diskuse
9. Usnesení
hlasování 6/0/0 program schválen
Ad 1.
Ředitel školy zahájil jednání školské rady přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že rada je
usnášení schopná 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.+3
Ředitel školy všechny přítomné seznámil s průběhem a výsledky voleb do školské rady, které
proběhly dne 6.11.2017. Současnými členy školské rady jsou:
- zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Zrzavá, Mgr. Zajko, RNDr. Křemeček
- zvoleni zákonnými zástupci žáků: pí. Antlová, pí. Bednárková, pí. Miklíková
- jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Křiváková, Mgr. Brančíková, Mgr. Jagoš.
Dne 18.5.2017 byl rozhodnutím rady JMK odvolán ze školské rady ing. Berka a zároveň nově
jmenován Mgr. Jagoš.
Ad 4.
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 5.
Ředitel školy informoval přítomné o fungování nadačního fondu, který je zřízen při škole. V letošním
roce byl pořadatelem ozdravného pobytu pro děti a žáky školy v červnu 2017 v Chorvatsku (pobytové
místo Tučepi). Tento zájezd se velmi vydařil. Bylo výborné počasí i teplé moře. Ředitel školy vyzval
všechny členy školské rady k pomoci v získávání darů do nadačního fondu. Tyto dary pak slouží dětem
a žákům školy na podporu jejich tělesného a duševního vývoje.
Ad 6.
V pátek 22.12.2017 od 9:00 hod. se bude v tělocvičně školy konat tradiční vánoční besídka. Její
program si připravili žáci školy spolu s pedagogy. Všichni jsou srdečně zváni.
Ad 7.+8.
Diskuse se týkala zejména problematiky shánění darů do nadačního fondu, inkluze, lyžařského
výcviku apod.
Ad 9.
Předneseno a schváleno 26. usnesení z 26. zasedání školské rady:
hlasování 6/0/0 usnesení bylo schváleno
V Kyjově dne 18.12.2018
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady

