
Zápis z  ustavujícího zasedání  
školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov  

pro funkční období 2021 - 2024 
ze dne 11. ledna 2022,  

konaného v budově ZŠ, Habrovanská 3, Rousínov 
 
 

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

 
Zapisovatel: Ing. Eliška Škrobová 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Představení zvolených a jmenovaných členů školské rady 
3. Poděkování členům školské rady z minulého funkčního období  
4. Schválení jednacího řádu školské rady 
5. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
6. Informace o potřebách školy v následujícím období, diskuze 
7. Různé 

 
 
 
1. Zahájení 
 
Jednání zahájil p. Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel Základní školy Rousínov, okres Vyškov. Přivítal  
a představil nově zvolené a jmenované členy školské rady, po zahájení shledal, že na jednání jsou 
přítomni všichni nově zvolení členové školské rady a že školská rada je usnášení schopná.  
 
Zapisovatelkou z dnešního jednání byla určena Ing. Eliška Škrobová. 
 
Ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský předal podkladové materiály členům školské rady (návrh jednacího 
řádu, výtažek školského zákona) a navrhl, aby se předloženým jednacím řádem průběh dnešního 
jednání řídil.        
 
 
2.  Představení zvolených a jmenovaných členů školské rady 
 

- Zástupci nezletilých žáků: Mgr. Naďa Kabelková, Vladimír Ambrozek 
- Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Simona Grycová, Mgr. Martina Kraisová  
- Zástupci zřizovatele: Mgr. Petra Hrachovinová, Ing. Eliška Škrobová 

 
 
3. Poděkování členům školské rady z minulého funkčního období  
 
Ředitel školy poděkoval za práci ve školské radě přítomným členům z minulého funkčního období 
a kladně zhodnotil vzájemnou spolupráci školy a školské rady, obzvlášť v době distanční výuky.  
 
 



4. Schválení jednacího řádu školské rady 
 
Školská rada schválila jednací řád školské rady, kterým se bude řídit dnešní ustavující zasedání  
i následující jednání. 
 
 
5. Volba předsedy a místopředsedy školské rady 
 
Návrhy na předsedu a místopředsedu školské rady: 
- návrh na předsedu: Mgr. Naďa Kabelková 
- návrh na místopředsedu: Mgr. Petra Hrachovinová 
Školská rada schválila všemi hlasy do funkce předsedy školské rady  
Mgr. Naďu Kabelkovou. 
Školská rada schválila všemi hlasy do funkce místopředsedy školské rady  
Mgr. Petru Hrachovinovou. 
 
 
6. Informace o potřebách školy v následujícím období, diskuze 
 
Mgr. Kyjovský (ředitel školy) nastínil témata, se kterými se školská rada setká během svého 
funkčního období. 
 
Členové školské rady diskutovali s ředitelem školy o následujících tématech: 
 

- Zveřejnění informací o činnosti školské rady – možnost rozšíření sekce na stránkách školy, 
ředitel školy zajistí poskytnutí informace o školské radě rodičům prostřednictvím školního 
informačního systému, členové školské rady připraví článek do Informačního zpravodaje 
města Rousínova. 

- Činnost žákovské rady – uskuteční se společné setkání zástupců obou rad. 
- Diskuze o způsobu působení na děti a rodiče ve vztahu k užívání mobilů, pití energetických 

nápojů apod. 
- Slovní hodnocení žáků – ředitel školy a pedagogové objasnili nově zavedený systém  

v 1. ročnících, vyhodnocení bude probíhat po ukončení školního roku. 
 
 
7. Různé 

 
Členové školské rady se dohodli na termínu příštího jednání školské rady v průběhu února 2022. 
Při příštím jednání bude projednána inspekční zpráva České školní inspekce. 
 
 
 
V Rousínově, 11.01.2022 
 
 
 
            Mgr. Naďa Kabelková v.r.        

předsedkyně školské rady 

 
 


