
Zápis ze  zasedání  
školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov  

pro funkční období 2014 – 2017 
ze dne 10. listopadu 2016,  

konaného v budově ZŠ, Habrovanská 312/3, Rousínov 
 
 

Přítomni: 
Ing. Ludmila Chromá, Ph.D., Mgr. Lubomír Kaláb, Ing. Alena Šullová, Mgr. Jana 
Plevová, Ing. Eliška Škrobová, Marie Jelínková 

Host:  Mgr. Jiří Kyjovský 
 
Program: 

1. Přivítání všech přítomných členů a hosta 
2. Schválení programu 
3. Schválení dokumentů 
4. Informace ředitele školy Mgr. J. Kyjovského 
5. Schválení akcí za účasti ŠR 
6. Diskuse a závěr 

 
Ad 3) 
Členové ŠR byli seznámeni se změnami ve Školním řádu v souvislosti s inkluzí. Členové ŠR 
schválili Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Rousínov za rok 2015/2016. 
 
Ad 4) 
Pan ředitel Mgr. Jiří Kyjovský informoval o změnách na škole v souvislosti s inkluzí. Na školu se 
v této souvislosti nepřihlásil žádný nový žák. 
Počet žáků bude nadále vzrůstat, počítá se s další kapacitou tříd na ul. Tyršova (souběh se školní 
družinou). Dále pan ředitel nastínil plán na zřízení nové výdejny jídel pro žáky prvního stupně na 
ul. Tyršova a záměr na vybudování nového atletického stadionu. Informoval také o zavedení 
internetového informační systém školy, který byl spuštěn k 1.září 2016, a podle prvních ohlasů 
rodičů vesměs dobře funguje. 
 
Ad 5) 
Akce, které má ŠR v plánu podpořit pro rok 2016/2017: 

- Den učitelů – 28.3.2017, plán: ocenit 2 učitele z 1. stupně a 2 učitele z 2. stupně. Výběr 
s pomocí p. ředitele. 

- Oceňování žáků – červen 2017, opět formou hromadného výletu (Rychta Krásensko), 
výběr žáků za pomocí pedagogického sboru ZŠ. 

Na obě akce je nutno požádat o kofinancování u zřizovatele. 
 
Ad 6) 
Ing. Škrobová informovala o končícím funkčním období p. ředitele Mgr. Kyjovského. ŠR má 
možnost navrhnout nového kandidáta, členové ŠR se jednomyslně shodli, že možnosti nevyužijí. 
Dále byl diskutován rozsah spolupráce asistentů pedagoga s učiteli. 
Další zasedání ŠR se uskuteční po I. pololetí, zač. února 2017. Na příští zasedání se členové 
dohodli pozvat vedoucí školní družiny a vedoucí kuchařku. 
 
Zapsala: Chromá Ludmila 
                                                                            ________________________ 
              předsedkyně školské rady 


