
Zápis č.29 z 29. zasedání školské rady 
při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace 

konané dne 21.10.2019 v 14.30 hod. v budově školy 

přítomni: členové školské rady: Mgr.Zajko, RNDr.Křemeček, Mgr.Zrzavá, Ing. Bábíčková, pí. Perlíková,   
                                                    Ing. Vařechová, Mgr. Jagoš 
                host: ředitel školy PaedDr. Hula 
omluveni: Mgr. Brančíková, pí. Antlová 
 
Zasedání zahájil předseda školské rady RNDr. Křemeček přivítáním všech členů. Konstatoval, že je 
přítomno 7 členů školské rady z 9 a tím je zasedání rady usnášení schopné.  
 
Předseda dále představil nové členy rady:  
- na svou funkci abdikovala Mgr. Křiváková, zřizovatel tedy doplnil školskou radu novým členem – 
Ing. Lubomírou Vařechovou 
- vzhledem k ukončení povinné školní docházky svých synů přestaly být členy školské rady (zvoleni 
zákonnými zástupci žáků) před ukončením svého funkčního období pí. Bednárková a pí. Miklíková, 
proto ředitel školy vyhlásil doplňovací volby, v nichž byly zvoleny nové členky školské rady – pí. 
Perlíková a ing. Bábíčková. Rada je tak kompletní – má 9 členů. 
 
Dále všechny přítomné seznámil s programem zasedání: 

1. Úvod, seznámení s programem 
2. Projednání výroční zprávy o činnosti školy 2018/2019 (schvalovací proces) 
3. Projednání návrhu rozpočtu školy na příští rok 2020 
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 
2018/2019. Všichni členové měli tuto zprávu k dispozici již před zasedáním (zasláno v elektronické 
podobě současně s pozvánkou). Členové tuto zprávu projednali. Potom se přistoupilo k hlasování o 
jejím schválení. 
hlasování 7/0/0      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla schválena 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 3.   
Všem členům školské rady byl předložen návrh rozpočtu školy na rok 2020 (opět byl předem rozeslán 
elektronickou formou). Předseda školské rady a ředitel školy přítomné seznámil s problematikou jeho 
skladby a tvorby. Dále byla přednesena informace a problematika o změně financování škol od 
1.1.2020 (PHMAX). Školská rada tento rozpočet projednala bez námitek členů.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 4.+5. 
Rozvinula se diskuse o problematice našeho školství, především o všech úskalích změny financování, 
inkluzi apod.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 6. 
Předsedou školské rady byl předložen návrh 29. usnesení z 29. zasedání školské rady.  
hlasování 7/0/0           Usnesení bylo schváleno. 
 
V Kyjově dne 21.10.2019 
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady 


