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 Zápis  
z  jednání Školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov  

pro funkční období 2011 - 2014 
ze  dne 18. ledna 2012 

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, 

 
Zapisovatel: Ing. Petr Boba 
 

Program - návrh:  
1. Zahájení 
2. Schválení zápisu z jednání 13.12.2011 
3. Jednací řád – připomínky, schválení 
4. Činnosti Rady v r. 2012 
5. Různé 
 

1.Zahájení 
- zahájení, přivítání přítomných  
- ustavení zapisovatele 
Usnesení 02/01/12 ŠR: Školská rada bere na vědomí přítomnost všech členů, 

zapisovatelem ustanoven Ing. Petr Boba. 
 
 
2.  Zápis ze zasedání Školské rady dne 13.12.2011  
Přečten zápis, schválení. 
Usnesení 02/02/12 ŠR: Školská rada bere na vědomí zápis ze zasedání 13.12.2011. 
 
 
3. Jednací řád  
Přednesení jednacího řádu, připomínky, diskuse. 
Usnesení 02/03/12 ŠR: Školská rada schvaluje Jednací řád pro funkční období 2011 -
2014 bez připomínek. 
 
4. Stanovení činností školské rady 
Členové přednesly své návrhy na činnosti v r. 2012 – 2014. 
Usnesení 02/04/12 ŠR: Školská rada schválila pro následující období tyto činnosti: 
 

a) 14.3.2012 v 17:00 hodin - Prohlídka budovy školy, seznámení s chodem školy a  
  rozpočtem. Seznámení s projektem pavilonu 1. stupně. Žádost o dokumentaci 
  účetnictví jídelny - nákupy surovin apod. Pozván: ředitel školy Mgr. Kyjovský 
b) duben 2012 - Školní jídelna - prohlídka kuchyně, seznámení s provozem a se surovinovou 
  skladbou obědů, připomínky k  výběru surovin, systém vyúčtování obědů, 
  nabídky nápojů a jídel a podobně. Pozváni - Vedoucí stravování a hlavní  
  kuchařka.  
c) květen 2012 - Sociopatologická situace na škole, integrace žáků se zdravotním  
  handicapem, integrace žáků s poruchami učení. Nominace na oceňování, 
  organizace oceňování žáků.  Pozvána - Mgr. Eva Smejkalová, Mgr. Marika 
  Nevařilová  
d) červen 2012 - Oceňování žáků 
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e) říjen 2012 - Projednání výroční zprávy školy. Seznámení se způsobem výuky cizích jazyků, 
  lektoři, zapojení rodilých mluvčích a podobně. Pozván - zástupce předmětové 
  komise cizích jazyků 
f) listopad 2012 - projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2013. Pozván - ředitel školy. 
 
  
 
5. Různé 
- členové školské rady se dohodli na termínu příštího jednání školské rady dne 14.3.2012 v 
  17:00 hodin v budově školy  
- při příštím jednání bude projednáno: Prohlídka budovy školy, seznámení s chodem školy a 
  rozpočtem. Seznámení s projektem pavilonu 1. stupně. Žádost o dokumentaci 
  účetnictví jídelny - nákupy surovin apod. Pozván: ředitel školy Mgr. Kyjovský 
 
 
 
V Rousínově, 18. 1. 2012 
   
 
       ________________________ 


