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

pro funkční období 2021 - 2024 
ze dne 26. dubna 2022,  

konaného v budově ZŠ, Habrovanská 3, Rousínov 
 
 

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

Omluvena: Mgr. Martina Kraisová 
 
Zapisovatel: Ing. Eliška Škrobová 
 
Program:  

1. Informace o změně rámcového vzdělávacího programu a následně školního vzdělávacího 
programu 

2. Změna organizace školního dne od nového školního roku 
3. Informace o činnosti žákovské rady – Mgr. Jan Tvrdík 
4. Výuka a začlenění ukrajinských žáků 
5. Různé 

 
 
 
1. Informace o úpravě rámcového vzdělávacího programu (RVP) a následně školního vzdělávacího 
programu (ŠVP)  
 
Ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský informoval školskou radu o postupu přípravy ŠVP v návaznosti  
na RVP změněný v roce 2021.  
Od školního roku 2022/2023 budou změny v oblasti většího začlenění IT technologií do učebních 
plánů s povinností výuky od 4. ročníků a s jejich provázaností v dalších předmětech. Výuka bude 
orientována na logiku přiměřenou věku žáků. Podstatou by mělo být srovnání úroveň znalostí 
v této oblasti u všech žáků. Škola je na změnu připravena, má i dostatek licencí Microsoft  
pro žáky. 
Další změny ŠVP budou v oblasti výuky českého jazyka, který bude výrazně posílen u nižších 
ročníků s důrazem na schopnost porozumět textu.  
U vyšších ročníků budou změny např. v učebních plánech pro výuku dějepisu a hudební výchovy. 
   
 
  
2.  Změna organizace školního dne od nového školního roku 
 
Vedení školy připravuje od nového školního roku změnu organizace školního dne v souvislosti  
se zamýšleným zlepšením provozu školní jídelny, tak aby se výdej obědů časově lépe rozdělil. 
Předpokládá se, že výuka i v kratších dnech bude pro vyšší ročníky rozdělena polední přestávkou. 
Během poledních přestávek budou žákům více umožněny pohybové aktivity, případně návštěvy  
ve školní knihovně. 
V případě zavedení změny bude dojednána návaznost na výuku v základní umělecké škole 
s ředitelkou ZUŠ F. Sušila. 
Vedení školy bude dostatečně dopředu informovat rodiče o připravované změně. 
 
 



3. Informace o činnosti žákovské rady – Mgr. Jan Tvrdík 
 
V ZŠ Rousínov pracuje žákovská rada, která má 18 členů, jsou jimi zástupci žáků všech tříd  
5. – 9. ročníků školy. Žákovská rada jedná 7 – 8 x během školního roku. Garantem za pedagogy 
je Mgr. Jan Tvrdík. 
Oblasti, která žákovská rada řeší:  

- podoba školy (interiér i exteriér) 
- atmosféra ve škole 
- soutěže – žáci vymysleli soutěž Krteček – výzdoba tříd 
- Velikonoční dílničky – návrh od žáků na jejich obnovení s podílením se na jejich realizaci 
- automat na cukrovinky ve škole – žáci sami vyhodnotili jeho nepotřebnost kvůli nevhodné 

nabídce sortimentu 
Členové školské rady navrhují, aby se na jednom ze svých příštích jednání setkali se zástupci 
žákovské rady.  
 
 
4. Výuka a začlenění ukrajinských žáků 
 
Aktuálně je ve škole 12 ukrajinských žáků.  
Probíhají kurzy českého jazyka 3 x týdně, žáci je navštěvují místo některých předmětů. 
Ředitel očekává pokyn z MŠMT k hodnocení ukrajinských žáků. 
Škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí dalších ukrajinských žáků. 
Případné dotazy dospělých na výuku češtiny doporučuje školská rada odkazovat na oddělení 
sociálních věcí MěÚ Rousínov.  
 
5. Různé 
 
Další jednání školské rady proběhne dle potřeby pro projednání nového ŠVP a pro projednání 
změny školního řádu.  
 
 
V Rousínově 26.04. 2022 
 
 
 
 
            Mgr. Naďa Kabelková v.r.        

předsedkyně školské rady 

 
 


