Zápis z ustavujícího zasedání školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov pro funkční
období 2017-2020 ze dne 7. 12. 2017, konaného v budově ZŠ, Habrovanská 3, Rosínov

Přítomni:

Mgr. Kyjovský - ředitel školy
noví členové rady: Mgr. Petra Vazačová, Mgr. Lucie Segeďová, Blanka Musilová,
Ing. Romana Musálková, Petra Hrachovinová, Ing. Eliška Škrobová

lenové odstupující školské rady: Mgr. Lubomír Kaláb, Ing. Alena Šullová, Marie Jelínková,
Mgr. Jana Plevová, Ing. Ludmila Chromá Ph.D., Ing. Eliška Škrobová
Zapisovatel: Ing. Romana Musálková

Program:
1. Zahájení
2. Představení nových členů školské rady (ŠR)
3. Poděkovaní členům školské rady (ŠR) z minulého funkčního období
4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
5. Debata o možných činnostech ŠR v následujícím období

1. Zahájení:
Jednání zasedání zahájil p. Mgr. Jiří Kyjovský. Přivítal a představil nové jmenované členy ŠR a
členy odtupující ŠR. Po zahájení shledal, že na jednání jsou všichni přítomni a, že ŠR je
usnášení schopná.
Ředitel školy Mgr. jiří Kyjovský předal podkladové materiály členům ŠR (základní informace k
činnosti školské rady zřízené u škol zřizovaných obcí a kraje a jednací řád ŠR ve funkčním
období 2017-2020) a navrhl, aby se předloženým jednacím řádem průběh dnešního jednání
řídil.

2. Představení jmenovaných členů školské rady

Zástupci nezletilých žáků: Blanka Musilová, Ing. Romana Musálková

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Petra Vazačová, Mgr. Lucie Segeďová
Zástupci zřizovatele: Petra Hrachovinová, Ing. Eliška Škrobová
3. Poděkování členům ŠR z minulého funkčního období

Ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský poděkoval odstupujícím členům ŠR za jejich práci v minulém
funkčním období.
Bývalá předsedkyně Ing. Ludmila Chromá Ph.D. zhodnotila činnost minulé školské rady a
vyzdvihla zejména její angažovanost v těchto bodech:


nový systém oceňování studentů



zahájení oceňování učitelů



kontrola práce školní kuchyně

Jednání školské rady opustili: ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský a nečlenové školské rady

4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady

Návrhy na předsedu a místopředsedu ŠR:
-

návrh na předsedu: Ing.Romana Musálková

-

návrh namístopředsedu: Petra Hrachovinová

ŠR schválila všemi hlasy do funkce předsedy ŠR Ing. Romanu Musálkovou.
ŠR schválila všemi hlasy do funkce místopředsedy ŠR Petru Hrachovinovou

5. Debata o možných činnostech ŠR v následujícím období
ŠR se dohodla, že svou činnost zaměří mimo jiné na
-

zlepšení “jména“ školy, čitelnějsí prezentování výsledků školy

-

prověření možnosti vyúky AJ od první třídy.

Členové ŠR se dohodli na termínu příštího jednání ŠR a to na 20. 2. 2018. Na příští jednání
rady bude pozván ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský.

V Rousínově

__________________________________
předsedkyně školské rady

