
ZÁPIS 

školské rady ZŠ Vyškov, Tyršova 4 
 

Datum a čas konání: 22.–28.10. 2020 elektronicky – e-maily  

Účast: RNDr. Petr Hájek 

 Veronika Hůlková, DiS. 

 PaedDr. Blanka Daňková 

 Ing. Ivana Čutková 

 Mgr. Libuše Brtníčková 

 Ing. Roman Celý, DiS 

 

Program: 

1) Rozeslání emailu – přeposlání  
2) Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 
3) Školní řád 
4) Závěr – schválení 

 

Ad 1) První schůzi Rady spolku jsme pro tento rok, vzhledem k situaci ve státě i ve světě – 
COVID-19, řešili elektronicky přes e-maily – pan ředitel rozeslal všem členům Výroční zprávu 
za školní rok 2019/2020 k prostudování a schválení. Také všem členům byl zaslán upravený 
Školní řád pro schválení úprav.  

Ad 2) Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 

 Zpráva je rozčleněna do 5 oddílů: 

a) Hlavní činnosti organizace 
b) Personální oblast 
c) Hospodaření 
d) Nakládání s majetkem 
e) Kontrolní činnost 

 
Ad a)   -    Žáků 569 ve 25 třídách 

- Projekty – „Inkluze II v ZŠ Tyršova“ 
- Projekt – Rozvoj klíčových kompetencí- byl vybrán do vzorku auditů 

operací na první pololetí 2020 
- Mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví – os 11. 3. 2020 zákaz 

osobní přítomnosti žáků ve škole. Výuka distančním způsobem 
- Zpracování studie – Úprava zahrady ZŠ Vyškov, Tyršova – vznik 

multifunkčního hřiště 

Ad b)    –  Nesnižovaly se počty zaměstnanců 

- Průměrné mzdy zaznamenaly mírný nárůst 
- Významný vliv na limit zaměstnanců mělo nařízení vlády, kdy musela být 

uzavřena školní jídelna pro cizí strávníky 

Ad c)   -  škola hospodaří podle předem schváleného rozpočtu 



- Všechny info o pronájmech, spotřebě energií a dalších službách jsou 
uvedeny v tabulkách výroční zprávy 

Ad d)  - škola spravuje majetek tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho stavu nad obvyklé 
opotřebení, odcizení, ztrátu apod. 

 

Ad e) – byly provedeny všechny řádné kontroly a nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
Kontroly jsou prováděny podle předpisů měsíčně a čtvrtletně.  

 

Ad 3) Ředitelstvím školy byl zaslán upravený školní řád – úpravy se týkají distanční výuky, 
která byla nařízena vládou ČR.  

 

Ad4) Školská rada elektronicky přes e-maily schválila Výroční zprávu i školní řád v jejich 
znění v plném rozsahu a bez připomínek k datu 28. 10. 2020. Všichni členové e-mailem 
potvrdili předsedkyni Ing. Ivaně Čutkové svůj souhlas.  

 

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Čutková, předsedkyně ŠR   Ve Vyškově  28. 10. 2020 

 

 


