
Zápis  
z  jednání  ustavujícího zasedání  

Školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov  
pro funkční období 2011 - 2014 

ze  dne 13. prosince 2011 
konaného v budově ZŠ, Habrovanská 3, Rousínov 

 
 

Přítomni: Ing. Petr Boba, Ing. Ludmila Chromá Ph.D., Mgr. Markéta Sekaninová,  
Ing. Eliška Škrobová, Mgr. Jana Švejnohová, Mgr. Jan Vykydal, 
Mgr. Jiří Kyjovský – ředitel školy, členové odstupující školské rady 

 
Zapisovatel: Ing. Eliška Škrobová 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Představení zvolených a jmenovaných členů školské rady 
3. Poděkování členům školské rady z minulého funkčního období  
4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
5. Různé 
 

1.Zahájení 
- jednání ustavujícího zasedání zahájil p. Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel Základní školy Rousínov, 

okres Vyškov. Přivítal a představil nově zvolené a jmenované členy školské rady,  
po zahájení shledal, že na jednání jsou  přítomni všichni  nově zvolení členové  školské 
rady a že školská rada je usnášení schopná.  

- zapisovatelkou z dnešního jednání byla určena Ing. Eliška Škrobová 
- Ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský předal podkladové materiály členům školské rady (návrh  
  jednacího řádu, výtažek školského zákona) a navrhl, aby se  předloženým jednacím řádem  
  průběh dnešního jednání řídil.        
Usnesení 01/01/11 ŠR:  Školská rada rozhodla, že dnešní  jednání ustavujícího zasedání    
školské rady  se bude řídit  předloženým návrhem jednacího řádu. 
 
 
2.  Představení zvolených a jmenovaných členů školské rady 
Byli představení noví členové školské rady: 

- Zástupci nezletilých žáků: Ing. Ludmila Chromá Ph.D., Mgr. Jana Švejnohová 
- Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Markéta Sekaninová, Mgr. Jan Vykydal 
- Zástupci zřizovatele: Ing. Petr Boba, Ing. Eliška Škrobová 

Usnesení 01/02/11 ŠR: Školská rada bere na vědomí přítomnost všech členů. 
 
 
3. Poděkování členům školské rady z minulého funkčního období  
Ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský poděkoval  odstupujícím členům školské rady za jejich práci 
v minulém funkčním období. Bývalý předseda Ing. Petr Boba zhodnotil činnost minulé školské 
rady a popřál novým členům úspěch v práci a požádal o pokračování zavedené tradice 
oceňování žáků školskou radou. 
Usnesení 01/03/11 ŠR: Školská rada bere na vědomí informace o činnosti školské rady 
v minulém funkčním období a do plánu práce pro své funkční období zařadí oceňování žáků 
školskou radou. 
 
Jednání školské rady opustil ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský a bývalí členové školské rady. 



 
4. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 

Členové školské rady podali návrhy na předsedu a místopředsedu školské rady: 
návrh na předsedu: Ing. Ludmila Chromá Ph.D. 
návrh na místopředsedu: Mgr. Markéta Sekaninová 
Usnesení 01/04/11 ŠR: Školská rada schválila do funkce předsedy školské rady  
Ing. Ludmilu Chromou Ph.D. 
Usnesení 01/05/11 ŠR: Školská rada schválila do funkce místopředsedy školské rady  
Mgr. Markétu Sekaninovou. 
 
 
5. Různé 
- členové školské rady se dohodli na termínu příštího jednání školské rady dne 18.1.2012 
- při příštím jednání bude projednán předložený návrh jednacího řádu 
- na příští jednání si členové připraví návrh činnosti školské rady pro období roku 2012 
 
 
 
 
 
 
 
V Rousínově, 13. 12. 2011 
 
 
 
       ________________________ 
             předseda školské rady 
 


