
ZÁPIS 
ze zasedání školské rady ZŠ Vyškov, Tyršova 4 

Datum a čas konání: 9. 11. 2017 v 16.30 hodin 
Přítomni: Ing. Roman Celý, RNDr. Petr Hájek, Veronika Hůlková, DiS., Mgr. Bronislava Růžičková, 

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

Omluven: Mgr. Petr Krhánek 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2016/2017 
3. Různé 

ad 2) Členové školské rady byli předem seznámeni s Výroční zprávou 2016/2017.  
Ředitel školy PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela stručně informoval o činnosti školy, školní družiny, školního klubu 
a školní jídelny. Dále zdůraznil tyto body: 
- projekt „Rozvoj klíčových kompetencí“ v rámci programu IROP – podán v únoru 2017, nyní ve stadiu 

hodnocení rizik 
- projekt „Inkluze v ZŠ Tyršova Vyškov“ – realizován od března 2017 
- proběhlo testování žáků 9. ročníků ČŠI v předmětech matematika, anglický jazyk, hudební a výtvarná 

výchova, které zjišťovalo míru dosažení očekávaných výstupů podle RVP 
- od roku 2010 trvalý růst počtu žáků, na konci roku 496 žáků 
- vzhledem k rostoucímu počtu žáků by bylo vhodné navýšení provozního rozpočtu 
- nárůst počtu dětí ve školní družině – 6 oddělení 
- pokračovala činnost školního klubu 
- školní jídelna – do budoucna bude potřeba opravit a vyměnit některá opotřebovaná zařízení 
- z dokončených akcí: oprava sociálních zařízení na 2. stupni 
- ve vybavení školy finančně velmi pomáhá Spolek rodičů a přátel ZŠ Vyškov, Tyršova 
- nevyhovující povrchy sportovišť, probíhala jednání mezi vedením Města Vyškova a zástupci Sokola 

Vyškov 
- personální oblast: došlo k nárůstu počtu zaměstnanců 
- informace v oblasti hospodaření školy 
- kontrolní činnost – pravidelně dle směrnic 

ad 3) ŠR se stále zajímá o řešení školních sportovišť. RNDr. Petr Hájek ujistil, že Město Vyškov se snaží 
dohodnout s vedením Sokola o využívání hřiště, zatím však ke shodě nedošlo. ŠR vyjadřuje podporu 
vedení školy v úsilí o zabezpečení volnočasového a sportovního areálu pro žáky. 

 Nové volby do školské rady z řad učitelů proběhnou 30. 11. 2017. 
Závěr: Výroční zpráva za rok 2016/2017 byla školskou radou schválena. Školská rada vyslovila poděkování všem 

zaměstnancům školy za práci v minulém školním roce. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Bronislava Růžičková Mgr. Petr Krhánek, předseda ŠR 


