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

pro funkční období 2021 - 2024 
ze dne 15. března 2022,  

konaného v budově ZŠ, Habrovanská 3, Rousínov 
 
 

Přítomni: Mgr. Jiří Kyjovský – ředitel školy 
členové školské rady: Vladimír Ambrozek, Mgr. Simona Grycová,  
Mgr. Petra Hrachovinová, Mgr. Naďa Kabelková, Mgr. Martina Kraisová,  
Ing. Eliška Škrobová 

 
Zapisovatel: Ing. Eliška Škrobová 
 
Program:  

1. Výsledek inspekční činnosti v ZŠ a projednání jejího výsledku  
2. Výuka cizích jazyků od 1. ročníku  
3. Výuka a začlenění ukrajinských dětí v ZŠ Rousínov 
4. Projekty ovoce a mléko do škol, problematika požívání energetických nápojů  
5. Příprava změny školního vzdělávacího programu 
6. Různé 

 
 
 
1. Výsledek inspekční činnosti v ZŠ a projednání jejího výsledku  
 
V ZŠ proběhla ve dnech 1. – 3. prosince 2021 inspekční činnost. Ředitel školy seznámil členy 
školské rady s jejím průběhem a s výsledky. Činnost školy byla ve většině bodů hodnocena 
kladně, protokol o kontrole a inspekční zpráva jsou zveřejněny. Ředitel školy doložil ve stanovené 
lhůtě České školní inspekci způsob nápravy zjištěných nedostatků. 
Ředitel školy vysvětlil způsob informování zákonných zástupců žáků o způsobu úhrady společně 
nakupovaných školních pomůcek, což bylo shledáno jako nedostatek a bylo uvedeno v nápravném 
opatření. 
Školská rada podporuje zachování systému společného nakupování materiálů pro výuku s tím,  
že od nového školního roku bude vyřešen souhlas zákonných zástupců se společným nákupem. 
 
2.  Výuka cizích jazyků od 1. ročníku 
 
Na základě dotazů rodičů je vznesen dotaz na možnost výuky cizích jazyků od 1. ročníku.  
Ředitel školy vysvětlil, že zavedení výuky cizího jazyka by bylo na úkor hodinové dotace některého 
jiného předmětu.  
V současné době se připravuje změna školního vzdělávacího programu a cizí jazyk může být 
zařazen jako průřezové téma a může se prolínat do výukových bloků. 
 
3. Výuka a začlenění ukrajinských dětí v ZŠ Rousínov 
 
Ve škole je v letošním školním roce 613 žáků, kapacita školy je 690 žáků. Je tedy volná kapacita  
pro přijetí ukrajinských dětí. Škola bude postupovat podle pokynů nadřízených orgánů.  
Jako vhodné se jeví začlenění ukrajinských dětí do kolektivu co nejdříve.   
O situaci s ukrajinskými uprchlíky a o situaci kolem válečného konfliktu komunikují pedagogové 
s žáky školy individuálně podle požadavků žáků a podle situace v jednotlivých třídách. 
 



4. Projekt Ovoce a mléko do škol, problematika požívání energetických nápojů 
 
Školská rada doporučuje, aby škola byla nadále zapojena do Projektu ovoce do škol a do Projektu 
mléko do škol. 
K problematice požívání energetických nápojů školská rada doporučuje, aby byly žákům neustále 
připomínány a vysvětlovány informace o jejich škodlivosti. Také je vhodné o tomto problému 
informovat rodiče, např. formou společného e-mailu a zprávou na internetových stránkách školy. 
 
 
5. Příprava změny školního vzdělávacího programu 
 
Ve škole probíhá příprava změny školního vzdělávacího programu (ŠVP). Aktualizovaný ŠVP  bude 
platný od nového školního roku, tedy od 1. září 2022.  
Pravděpodobně dojde ke změně organizace školního dne, která se týká odpolední výuky  
žáků 2. stupně. Tato změna by také vyřešila provoz školní jídelny (menší koncentrace počtu 
strávníků v jednom čase).  
Školská rada doporučuje vedení školy, aby včas informovalo rodiče i žáky o připravované změně. 
Vhodným způsobem informování je nejen školní informační systém a webové stránky školy, ale 
také městský zpravodaj. 
 
7. Různé 
Členové školské rady se dohodli na termínu příštího jednání školské rady dne 26. dubna 2022. 
 
 
V Rousínově 15. 03. 2022 
 
 
 
 
            Mgr. Naďa Kabelková v.r.        

předsedkyně školské rady 

 
 


