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

pro funkční období 2011 - 2014 
ze  dne 13. listopadu 2013 

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

1. Zahájení 
2. Projednání Výroční zprávy školy 2012/2013 
3. Návrhy k činnosti ŠR pro další rok 
4. Různé 
 

 
1.Zahájení 
 
2.  Projednání Výroční zprávy ZŠ za rok 2012/2013 
Školské radě byla předložena výroční zpráva mailem předsedkyni, ve formátu pdf dne 
7.10.2013. Dne 13.10. byla přeposlána ostatním členům rady. Prodleva vznikla čerpáním 
dovolené předsedkyně. 
ŠR ocenila výrazné zlepšení zprávy, grafické a obsahové stránky. 
Dotazy: 

- Výčet nabízených volitelných předmětů – jedná se o výčet všech předmětů 
nabízených ve všech ročnících, v jednotlivých ročnících je výběr užší 

- Využívání atletického oválu na stadionu TJ Framoz je omezené, řeší se s RM. 
 
3. Návrhy k další činnosti ŠR 
- zjištění stavu používání a údržby atletického oválu TJ Framoz pro výuku TV. Škola 
momentálně nemá prostor k provozování běžeckých disciplín, zamýšlený lehkoatletický areál 
není zatím zastoupen ani v rozpočtu města na r. 2014. Není jasné, zda může být zrušen ovál 
(viz katastrální mapa), je to soukromý majetek. Škola má podporu ŠR při jednání s Městem 
Rousínov a TJ Framoz o využívání oválu. Situace je vážná.    
- školní družina – dotazy rodičů k prodloužení otevírací doby, možnost provozu družiny 
v době prázdnin. ŠR pozve na další schůzi vedoucí ŠD Bc. Bubeníkovou. 
- ŠR si dala za cíl uskutečnit v tomto roce oceňování žáků, členové ŠR z řad učitelů budou 
apelovat na kolegy při výběru. Uzávěrka jmen a kategorií 15.5.2014. 
 
4. Různé 
- CO + branná výchova – je zařazena do různých předmětů, není dotace na samostatný 
předmět 
- město hledá vedoucí příměstského tábora 
- zjistit ohlas na nabízený kroužek AJ 
 
V Rousínově, 13.11.2013   
      ________________________ 
       předseda školské rady 


