
Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail: zs.krenovice@volny.cz

Zápis z jednání školské rady, konané dne 6. června 2016

Přítomní:
zástupci zřizovatele: Marcela Drápalová, Ing. Hana Procházková
zástupci žáků: Mgr. Petr Andrýsek – předseda školské rady, Ing. Denisa Klimková
zástupci školy: Mgr. Regina Kokešová, Lenka Orálková
ředitel školy: Mgr. Ivan Mazáč
zástupkyně obce Hrušky: Ivana Holoubková, místostarostka, přísedící bez hlasovacího práva dle 

Dohody o vytvoření společného školského obvodu

Program: 
1. Zahájení
2. Představení nových členů rady
3. Úprava informací na stránkách školy o členech školské rady 

(http://www.zskrenovice.cz/clanky/skolska-rada/)
4. Úprava adresátů e-mailového aliasu
5. Změna Školního vzdělávacího programu ZŠ Křenovice
6. Harmonogram stavebních úprav školy a školky a začátek školního roku
7. Diskuze a podněty členů rady 
8. Usnesení
9. Závěr

1. Zahájení 
PA zahájil v 18.30 hod a shrnul program.

2. Představení nových členů rady
Přísedící za obec Hrušky Ivana Holoubková pracuje jako vedoucí učitelka MŠ v Hruškách, kde působí i
jako místostarostka. 
Denisa Klimková pracuje jako manažer kvality, má dvě dcery – ve 4. třídě a MŠ. 

3. Úprava informací na stránkách školy o členech školské rady 
(http://www.zskrenovice.cz/clanky/skolska-rada/)

Už jsou aktualizované.

4. Úprava adresátů e-mailového aliasu

Do adresátů e-mailového aliasu budou přidány adresy paní Holoubkové a Klimkové.  

5. Změna Školního vzdělávacího programu ZŠ Křenovice
Předseda ŠR shrnul změny v dokumentech zaslaných ředitelem školy. Diskutovalo se o tom, zda je
dokument  vzhledem  k dodatkům  stále  přehledný  a  nebylo  by  lepší  změny  zapracovat  přímo  do
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základního  dokumentu,  přičemž  by  se  mohly  přehodnotit  i  další  informace  uvedené  v ŠVP  např.
podrobný popis zřizovatele včetně jména starosty obce, které již není aktuální. Diskuze byla uzavřena
s tím, že žádné další  změny se zapracovávat nebudou, protože na podzim se bude celý dokument
převádět do systému InspIS. 

6. Harmonogram stavebních úprav školy a školky a začátek školního roku
Ředitel  školy  informoval,  že  následující  den  proběhne  výběrové  řízení  na  gastro  vybavení  v  MŠ,
následovat bude výběrové řízení na přístavbu ZŠ a dle průběhu výběrového řízení se bude sestavovat
harmonogram organizačních opatření v provozu ZŠ.  
Kuchyně MŠ bude vařit do konce školního roku, první týden prázdnin se pro MŠ se bude vařit v ZŠ.  
Součástí projektu přístavby ZŠ je i rekonstrukce šaten – pro 1. a 2. tř. se budou nadále používat klece,
pro ostatní třídy skříňky,  nad novou ředitelnou bude jedna z nových kmenových tříd,  nad stávající
ředitelnou bude  nová učebna jazyků.  Po dobu přístavby  ZŠ  je  předjednána výjimka  u  hygienické
stanice na parametry provizorních učeben, v případě potřeby bude výuka probíhat i na Domě děti,
dále v sále na Václavské ulici. Do konce roku by měla být akce profinancována.  

7. Diskuze a podněty členů rady
Nejsou. 

8. Usnesení 
a) ŠR bere na vědomí předložené informace.
b) ŠR ukládá všem členům ŠR rozvíjet spolupráci s ostatními rodiči a KOS.
c) ŠR ukládá předsedovi ŠR připravit program příštího zasedání rady.

9. Závěr
PA ukončil jednání v 19.00. 

V Křenovicích 6. června 2016 Zapsala: Ing. Hana Procházková

Prezenční listina:
Mgr. Petr Andrýsek............................................ Marcela Drápalová........................................................

Ing. Denisa Klimková.......................................... Mgr. Regina Kokešová...................................................

Lenka Orálková.................................................. Ing. Hana Procházková..................................................


