
Stránka 1 z 2  Zápis ŠR 18.1.2012 
 

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

pro funkční období 2011 - 2014 
ze  dne 14. března 2012 

konaného v budově ZŠ, Habrovanská 3, Rousínov 
 
 

Přítomni: Ing. Petr Boba, Ing. Ludmila Chromá Ph.D., Mgr. Markéta Sekaninová,  
Mgr. Jana Švejnohová, Mgr. Jan Vykydal 

Omluveni: Ing. Eliška Škrobová 
Host: Ing. Jiří Kyjovský – ředitel ZŠ 
 
Zapisovatel: Ludmila Chromá 
 
Program - návrh:  

1. Zahájení 
2. Schválení zápisu z jednání 18.1.2012 
3. Prohlídka ZŠ ul. Habrovanská vedená panem ředitelem 
4. Různé 
 

1.Zahájení 
- zahájení, přivítání přítomných  
- ustavení zapisovatele 
Usnesení 03/01/12 ŠR: Školská rada bere na vědomí přítomnost členů a omluvu Ing. 

Elišky Škorobové, zapisovatelem ustanovena Ludmila Chromá. 
 
 
2.  Zápis ze zasedání Školské rady dne 18.1.2012  
Přečten zápis, schválení. 
Usnesení 03/02/12 ŠR: Školská rada bere na vědomí zápis ze zasedání 18.1.2012. 
 
 
3. Prohlídka prostor školy  
Přivítání pane ředitele Ing. Jiřího Kyjovského, prohlídka prostor školy na ul. Habrovanská. 
3. patro – knihovna, výuková kuchyňka, učebna informatiky, hudebna (dostatečně vybavena 
nástroji), učebna výtvarné výchovy. 
Okna přístavby budou opravena – již schváleno. 
Učebna fyziky bude rekonstruována podobně jako již opravená učebna přírodopisu, učebna a 
laboratoř chemie, učebna  
Je zaveden systém kmenových tříd a odborných učeben, žáci se stěhují jen na odborné 
předměty, zbytek výuky probíhá v kmenové třídě. 
Prostory kotelny – jeden kotel vyřazen z provozu, doporučena rekonstrukce (i za účelem 
úspory). 
Prostoty jídelny a kuchyně - pouze slovně: nákup surovin od certifikovaných dodavatelů, na 
obědy pro veřejnost není kapacita, výběr z více druhů jídel je náročný technicky. Zůstává do 
diskuse. 
Bezbariérovost – prozatím vyřešeno přízemí (plošina od zadního vchodu v suterénu), pro 1 
žáka zapůjčen schodolez. 
 
Byla diskutována otázka placení obědů v hotovosti – dle sdělení ředitele školy má několik 
úskalí (hygienická zóna, hotovost). Bylo přislíbeno měsíční vyúčtování obědů – od 03/2012 
plněno zveřejněním dle var. Symbolu na stránkách ZŠ. 
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Projekt nového pavilonu školy nebyl představen, zatím není jasné, zda bude zřizovatelem 
realizován. 
 
4. Různé 
- členové školské rady se dohodli na termínu příštího jednání školské rady dne 25.4.2012 v 
  17:00 hodin v budově školy  
- při příštím jednání bude projednáno: oceňování žáků – organizační záležitosti. 
 
 
V Rousínově, 14. 3. 2012 
   
 
       ________________________ 
        místopředseda školské rady 


