
ZÁPIS 
ze zasedání školské rady ZŠ Vyškov, Tyršova 4 

Datum a čas konání: 24. 10. 2018 v 16.30 hodin 
Přítomni:   RNDr. Petr Hájek 

Veronika Hůlková, DiS. 
PaedDr. Blanka Daňková 
Ing. Ivana Čutková 
Mgr. Libuše Brtníčková 
Ing. Roman Celý, Dis 
jako host ředitel školy PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela 

Program: 
 Zahájení 
 Výroční zpráva 

ad 1) Dnešního zasedání se zúčastnili všichni členové 
ad 2) Pan ředitel seznámil všechny členy velice podrobně s obsahem zprávy 
 Zpráva je rozčleněna do 6 oddílů: 
 a) Hlavní činnosti organizace 
 b) Personální oblast 
 c) Hospodaření 
 d) Nakládání s majetkem 
 e) Kontrolní činnost 
 f) 9 samostatných příloh z různých oblastí soutěží, přehled prospěchu i chování 
 
ad a) Hlavní náplní i cílem naší organizace je poskytovat kvalitní vzdělání našim žákům. Pro 
zkvalitnění výuky je nutné se angažovat na poli získání grantů z EU. Byl podán i schválen 
projekt " Rozvoj klíčových kompetencí". Projekt zahrnuje rekonstrukce odborných učeben 
výpočetní techniky, technických prací a chemie, vybavení jazykové laboratoře, učebny fyziky, 
výstavbu bezbariérového vstupu i výtahu. Bylo provedeno výběrové řízení na stavební práce 
a vše se úspěšně během prázdnin zrealizovalo. Dále bylo vypsáno výběrové řízení na oblast 
dovybavení učeben audiovizuální i výpočetní technikou, nábytkem i pomůckami k výuce 
odborných předmětů. O tuto oblast zatím žádný investor neprojevil zájem. 
Další projekt se nazývá "Inkluze - vývoj vzdělávání v ZŠ Tyršova". Je zaměřen na: 

 práce školního psychologa 
 činnost školního klubu /celkem 13 kroužků pro 180 dětí/ Různorodost kroužků uvítali 

žáci i rodiče, kladným přínosem byla i dostupnost kroužků v budově školy. 
 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, posílení polytechnického vzdělání, 

podpora žáků ke čtení, reedukační práce s dyskalkuliky 
 činnost školní družiny /celkem 6 oddělení/ Velmi se osvědčilo dopisování mezi našimi 

žáky a žáky ze ZŠ Benátky nad Jizerou a ZŠ v Lounech. 



  uplatnění žáků po skončení 9. ročníku /vzdělání ukončilo 42 žáků, z toho 28 jich bude 
studovat na SŠ s maturitou/ 

 
ad b) Ve školním roce došlo k nárůstu počtu zaměstnanců (8 nových asistentů pedagoga), 

dále byly přijaty nové pracovní síly v oblasti nepedagogických zaměstnanců 
(uklízečka, kuchařka, školník, hlavní vedoucí stravování). 

 Došlo k reorganizaci školního stravování (odhlašování, placení obědů). Školní jídelna 
vaří v průměru 565 obědů a 150 svačinek. Dále vaří pro 50 školních zaměstnanců 
a 80 cizích strávníků. Máme zde i strávníky s bezlepkovou dietou. Zařízení školní 
jídelny je zastaralé a opotřebované, je třeba provést výměnu a opravy (konvektomat, 
vzduchotechnika, šatny kuchařek) 

ad c) Škola hospodaří již devátým rokem se stejně vysokým rozpočtem, přestože se  
 zvětšilo množství žáků (celkem 530) 
 zvýšil se počet kmenových tříd (celkem 23. 7 tříd s rozšířenou výukou jazyků) 
 zvýšilo se množství drobných oprav nábytku, spotřeba úklidových prostředků 

Proto ředitelství školy požádalo zřizovatele o navýšení provozního rozpočtu. 
Všechny další informace o pronájmech, placení ŠD, spotřebě energií a dalších 
službách jsou uvedeny v přehledných tabulkách výroční zprávy. 

ad d) Škola spravuje majetek tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení, 
zhoršení jeho stavu, odcizení či ztrátě. Nově zakoupený majetek je zaevidován, zařazen 
a nepotřebný vyřazen. Každý školní rok probíhají inventarizace. 
ad e) Byly provedeny všechny řádné kontroly a nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
ad f) Stále nedořešeným problémem jsou sportoviště naší školy. Přesto mají žáci velké 
sportovní úspěchy (účast v celonárodním kole v přespolním běhu). 
 
Výroční zpráva byla ŠR velice oceněna, schváleno její znění v plném rozsahu, bez 
připomínek. Školská rada chválí celý pracovní kolektiv, děkuje všem řídícím pracovníkům 
i všem řadovým zaměstnancům. 

 
 
 

zapsala: Mgr. Libuše Brtníčková                                       Ing. Ivana Čutková, předsedkyně ŠR 


