
ZÁPIS 

ze zasedání školské rady ZŠ Vyškov, Tyršova 4 

 
Datum a čas konání: 14. 9. 2021 v 16.00 hodin 

Přítomni:  Ing. Ivana Čutková 
                Ing. Iveta Chaloupková 
      Mgr. Blanka Mikulková 
                Ing. Roman Celý, DiS 
                Mgr. Marcela Žďárská 
                Ing. Iveta Höferová 
                jako host ředitel školy PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela 
 

PROGRAM: 

1) Zahájení 

2) Volba předsedy školské rady  

3) Schválení jednacího řádu ŠR 

4) Schválení školního řádu 

5) Různé  

 

Ad 2)  Předsedkyní školské rady ZŠ Vyškov, Tyršova 4 byla přítomnými členy zvolena 
Ing. Ivana Čutková. 

 
Ad 3)  Po přečtení jednotlivých bodů byl jednací řád školské rady schválen v plném 

rozsahu.  
 
Ad 4)  Členům ŠR byl ředitelem školy zaslán upravený školní řád k prostudování. Jeho                                                                                                                                     

úpravy, týkající se změn, vyplývajících ze zavádění informačního systému EduPage 
(především používání elektronické žákovské knížky a omlouvání nepřítomnosti žáků 
zákonnými zástupci v tomto systému) byly bez připomínek.  
Školní řád byl členy ŠR v tomto znění schválen. 

 
Ad 5)  

 Členové ŠR byli ředitelem školy informováni o zavádění systému EduPage, přechodu 
školy na výhradně elektronickou komunikaci (elektronické ŽK, omluvenky, TK atd.) 
 

 V souvislosti s přechodem na elektronickou komunikaci byla zmíněna distanční výuka 
z minulého školního roku a zástupci rodičů vyslovili velké poděkování a respekt 
pedagogům za práci v tomto nelehkém období.  
ŘŠ rovněž informoval o závěrech školní inspekce, která proběhla v průběhu distanční 
výuky, kde škola byla rovněž hodnocena velmi dobře. 

 

 ŠR byla ředitelem školy informována o plánované schůzce dne 21. 9. 2021 s panem 
architektem Ing. Stránským k projednání projektové dokumentace ohledně úprav 
venkovního areálu v návaznosti na vybudování multifunkčního hřiště. Zástupci 
zřizovatele byla přislíbena podpora při schvalování její realizace. 
 



 Ředitel školy informoval o možnosti rekonstrukce šaten a vstupního prostoru školní 
budovy (na základě již zpracované projektové dokumentace) a možnosti zařazení 
této investiční akce do rozpočtu zřizovatele na rok 2022. 

 
 

 Diskuze o problémech se zaparkovanými automobily na místě nově vybudované K+R 
zóny, zejména v ranních hodinách. 
 

Závěr:  
- Školská rada zvolila svého předsedu – Ing. Ivana Čutková 
- ŠR schválila jednací řád školské rady 
- ŠR schválila školní řád pro školní rok 2021/2022 v plném rozsahu bez 

připomínek. 
 
 
Zapsala: Ing. Iveta Höferová    Ing. Ivana Čutková, předsedkyně ŠR 


