
ZÁPIS 
ze zasedání školské rady ZŠ Vyškov, Tyršova 4 

Datum a čas konání: 25. 10. 2016 v 16.30 hodin 
Přítomni: Ing. Roman Celý, Mgr. Petr Krhánek, Veronika Hůlková, DiS., Mgr. Bronislava Růžičková, 

Mgr. Rudolf Plzák 
jako host ředitel školy PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela 

Nepřítomen: RNDr. Petr Hájek 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 
3. Připravované projekty 
4. Sportoviště školy 
5. Oslavy založení školy 

ad 2) Členové školské rady byli předem seznámeni s Výroční zprávou 2015/2016.  
Ředitel školy PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela stručně informoval o činnosti školní družiny, školního klubu 
a školní jídelny. Dále zdůraznil tyto body: 
- růst počtu žáků v posledních 5 letech 
- nárůst počtu dětí ve školní družině – 5 oddělení 
- ve školním klubu pracovalo ve 20 zájmových útvarech 201 dětí 
- školní jídelna – do budoucna bude potřeba vyměnit plynové sporáky a elektrické trouby, jejichž stáří je 

30 let, bude třeba vyměnit také stoly a židle 
- z dokončených akcí: oprava sociálních zařízení na 1. stupni, rekonstrukce učebny přírodopisu 
- personální oblast: došlo k nárůstu počtu zaměstnanců, byly zvýšeny úvazky provozních zaměstnanců 
- informace v oblasti hospodaření školy 
- kontrolní činnost – pravidelně dle směrnic 
Výroční zpráva za rok 2015/2016 byla školskou radou schválena.  

ad 3) Ředitel školy informoval členy školské rady o plánovaném zapojení do projektů.  
- OP VVV (výzkum, věda, vzdělávání) – možné vytvoření pozice psychologa, speciálního pedagoga nebo 

školního asistenta, kroužky pro nadané žáky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 
příprava na vyučování, spolupráce s rodiči 

- IROP (Integrovaný regionální operační program) – podpora přírodovědných a technických předmětů – 
vybudování učebny chemie, dovybavení uč. fyziky, nová jazyková laboratoř, dále možnost vybudování 
bezbariérového přístupu, vybudování nové počítačové sítě, spolupráce s ostatními školami, vybudování 
nové zeleně v okolí školy 

ad 4) ŠR se stále zajímá o řešení školních sportovišť. Navrhujeme vytvoření projektového záměru, který 
obsahuje pozemky Sokola i pozemky zřizovatele. 

ad 5) Školská rada vyslovila poděkování vedení školy, zaměstnancům školy, žákům, všem, kteří se zapojili 
do příprav a průběhu oslav. 

  
Zapsala: Mgr. Bronislava Růžičková Mgr. Petr Krhánek, předseda ŠR 


