
ZÁPIS 

školské rady  ZŠ Vyškov, Tyršova 4 

 

Datum a čas konání: 8. 11. – 12. 11. elektronicky – emaily  

Účast: Mgr. Blanka Mikulková 

 Ing. Iveta Höferová 

 Mgr. Marcela Žďárská 

 Ing. Ivana Čutková 

 Ing. Iveta Chaloupková 

 Ing. Roman Celý, DiS 

 

Program: 

1) Rozeslání emailu – přeposlání  

2) Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 

3) Závěr – schválení 

 

Ad 1) Schůzi Školské rady jsme zvolili elektronicky přes emaily z důvodů epidemiologické 

situace spojené s nákazou COVID 19 – pan ředitel rozeslal emailem všem členům Výroční 

zprávu za školní rok 2020/2021 k prostudování a schválení.  

Ad 2) Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 

 Zpráva je rozčleněna do 5 oddílů: 

a) Hlavní činnosti organizace 

b) Personální oblast 

c) Hospodaření organizace 

d) Nakládání s majetkem 

e) Kontrolní činnost 

 

Ad a)   -    Žáků 596 ve 26 třídách 

- Projekty – „Inkluze II v ZŠ Tyršova“ 

- Změna zástupce ředitele na prvním stupni – jmenována Mgr. Marie 

Cibulková 

- Mimořádné rozhodnutí MŠMT ČR – od 14. 10. 2020 přechod na distanční 

výuku na Google Suite EDU – každý žák svůj účet 

- ČŠI – Inspekce  9.–10. 3. 2021 – formou online hospitací 

- Nové zpracování Studie úpravy zahrady ZŠ Tyršova Vyškov již vzniklé 

v lednu 2020 a vybudování multifunkčního hřiště  

Ad b)    –  V průběhu roku přijímali se noví zaměstnanci 

- Průměrné mzdy zaznamenaly mírný nárůst 

- Významný vliv na limit zaměstnanců mělo i nařízení vlády, kdy byla 

uzavřena i 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. Organizace používá pro evidenci majetku program     

EMA firmy GORDIC spol. s r.o. Jihlava. 

 

Ad e) – v roce 2021 byly provedeny vnitřní kontroly, které se provádí měsíčně 

a čtvrtletně, např. kontrola přesčasové práce, kontrola pokladny školy a dalších 

7 kontrol. Vnější kontrola – město Vyškov ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU 

A KONTROLY 22. 3. – 30. 4. – byl vydán protokol o kontrole, doporučení a náprava. 

 

 

Ad 3) Školská rada elektronicky přes emaily schválila Výroční zprávu  v jejím znění v plném 

rozsahu a bez připomínek k datu 12. 11. 2021. Všichni členové emailem potvrdili 

předsedkyni Ing. Ivaně Čutkové svůj souhlas.  

 

 

 

Zapsala: Ing. Ivana Čutková, předsedkyně ŠR   Ve Vyškově  13. 11. 2021 

 

 


