
Zápis ze zasedání školské rady  

ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice 

dne 5. 5. 2022 

 
 
Místo konání: budova školy 

Přítomni:  Petr Slezák 

   PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. 
   Mgr. Kateřina Krausová 

   Mgr. Irena Dušáková, ředitelka školy 

 
Program: 

1) Seznámení s programem a určení zapisovatele 

2) Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2021 

3) Projednání Dodatku č. 4 k ŠVP ZV 

4) Různé 

 

1) Předseda školské rady pan Slezák seznámil přítomné s programem zasedání, 
který přítomní schválili.  

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 
 
Zápisem byla pověřena Mgr. Kateřina Krausová.  
Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

 
 
 

2) Členové školské rady obdrželi Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021 k 
prostudování 27. dubna 2022 včetně příloh. 
 
K výroční zprávě proběhla diskuse a upřesnění některých pasáží. 
 
Rozbor hospodaření Státní rozpočet: 
- OON – p. Samohýl vznesl dotaz na čerpání prostředků na OON. Ředitelka 

školy upřesnila, že z prostředků bylo hrazeno doučování žáků v rámci 
programu, který vyhlásilo MŠMT v září – prosinci.  

- učební pomůcky DDHM – p. Samohýl požádal o konkretizaci majetku, 
který byl zakoupen z těchto prostředků. Ředitelka školy uvedla, že se jedná 
o nové počítače a tablety pro žáky. Přesný seznam zašle do emailu všem 
členům školské rady. 

 
Rozbor hospodaření Obec Hrdějovice: 
- na dotaz p.Samohýla ředitelka školy upřesnila výdaje související 

s provozem telefonu. Byla zrušena pevná linka, v současné době 
provozuje škola jeden mobilní telefon na paušál. Úspora by se měla 
projevit v příštím rozboru hospodaření. 

- údržba programů – náklady byly konkretizovány na příloze. 



- GDPR – p. Samohýl řešil situaci s paní starostkou a zástupci firmy, která 
služby poskytuje. Bylo dohodnuto maximální využívání služeb firmy 
INKYBE. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se:  0 

 
 
 

3) Školská rada projednala Dodatek č. 4 k ŠVP ZV. Tímto dodatkem se upravuje 
výuka Informatiky, která bude nově probíhat 1 vyučovací hodinu ve 4. třídě a 1 
vyučovací hodinu v 5. třídě(dosud byla pouze 1 vyučovací hodina v 5. třídě). 
Změny v obsahu předmětu byly provedeny MŠMT a základní školy musí 
k těmto změnám přistoupit nejpozději od 1. 9. 2023. V ZŠ Hrdějovice nabývá 
tento dodatek účinnost již 1. 9. 2022. Školská rada dodatek projednala a 
schválila. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 
 

 
4) Pan Slezák předložil školské radě vizualizaci  rozvoje školy v nejbližších 

letech: 
1. etapa – červen – srpen 2022 

- výměna krytiny na hlavní budově školy (pravděpodobně za plechové 
šablony), odstranění bočních převisů. 

- zateplení a oprava fasády – fasáda bude bílá se šedými prvky v kombinaci 
s dřevěným obkladem 

2.  etapa – červen – srpen 2023 

- dostavba 2. a 3. nadzemního podlaží nad stávající šatny 

 
Pan Slezák přítomné seznámil se stavem přípravných prací na této akci 
(příprava projektové dokumentace včetně rozpočtu). Celá akce bude uhrazena 
z rozpočtu obce. Bude projednána na nejbližším zasedání obecního 
zastupitelstva 19. 5. 2022. 
 
Předložená vizualizace byla pozitivně hodnocena p. Krausovou i ředitelkou 
školy. Pan Samohýl měl drobné výhrady ke dřevěnému obkladu – vyšší 
pořizovací  cena a náročnější následná údržba. 

 
 
 

Zápis proveden dne: 5. 5. 2022 

 
 
 
               Zapsala: Mgr. Kateřina Krausová 


