Zápis č.32 z 32. zasedání školské rady
při Mateřské škole a základní škole Kyjov, Školní, příspěvková organizace
konané 27.10.2021 v budově školy
přítomni: všichni členové školské rady - Mgr.Zajko, RNDr.Křemeček, Mgr.Zrzavá, Ing. Bábíčková,
pí. Perlíková, pí. Antlová, Ing. Martínek, Mgr. Patíková, Mgr. Esterková omluvena
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 nových zástupcích za JMK
4. Volba předsedy a místopředsedy ŠR
5. Projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 (schvalovací proces)
6. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2022
7. Náměty a připomínky členů ŠR
8. Diskuse
9. Usnesení
hlasování 8/0/0 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 (8 z 9). Dále všem přítomným
předložil stávající jednací řád školské rady, o němž nechal hlasovat.
hlasování 8/0/0 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 20.9.2021. Současnými členy školské rady jsou:
- zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Zrzavá, Mgr. Zajko, RNDr. Křemeček
- zvoleni zákonnými zástupci žáků: pí. Antlová, Ing. Bábíčková, pí. Perlíková
- jmenovaní zřizovatelem: Ing. Martínek, Mgr. Patíková, Mgr. Esterková.
Ad 4.
Dále se uskutečnila volba předsedy a místopředsedy školské rady aklamací s následujícími výsledky:
a) předsedou školské rady byl zvolen RNDr. Pavel Křemeček
hlasování 7/0/1
b) místopředsedou školské rady byl zvolen Mgr. Jiří Zajko
hlasování 7/0/1
Zvolený předseda i místopředseda svou funkci přijímají.
Ad 5.
Ředitel školy PaedDr. Hula seznámil přítomné s výroční zprávou o činnosti školy za uplynulý školní rok
2020/2021. 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 8/0/0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena
Ad 6.
Všem členům školské rady byl předložen návrh rozpočtu školy na rok 2022 (opět byl předem rozeslán
elektronickou formou). Předseda školské rady a ředitel školy přítomné seznámil s problematikou jeho
skladby a tvorby. Školská rada tento návrh rozpočtu projednala bez námitek členů.
Ad 7.+8.
Rozvinula se diskuse o problematice našeho školství, především o současné epidemiologické situaci,
o aplikaci opatření ve školách, o pravidelném plošném screeningovém testování žáků, distanční výuce
apod.
Ad 9.
Předneseno a schváleno 32. usnesení z 32. zasedání školské rady:
hlasování 8/0/0 usnesení bylo schváleno
V Kyjově dne 27.10.2021
Zapsal RNDr. Pavel Křemeček, předseda školské rady

