
Zápis ze zasedání školské rady  

ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice 

dne 8. 10. 2021 

 
 
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 činnosti školy ve školním roce 
2020/21 

3) 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 činnosti školy za školní rok 
2020/2021 k prostudování 1. října 2021. 
 
K výroční zprávě proběhla diskuse a upřesnění některých pasáží: 
- vyhodnocení plánu DVPP – na podnět pana Samohýla ředitelka školy 

objasnila finanční náročnost školení a obsah některých vzdělávacích akcí 
1. Jak mít radost ze života a práce – názorný nácvik komunikačních technik, 

zaměřený proti syndromu vyhoření,  
2. Formativní hodnocení – prvotní vhled do problematiky změn v hodnocení 

na základní škole,   
3. Jak efektivně učit na dálku – jednalo se o první školení, které bylo nutno 

absolvovat na počátku distanční výuky. 
 

Do vyhodnocovací tabulky budou doplněni školitelé 
jednotlivých akcí. 
 

- Distanční výuka – p. Samohýl vyzdvihl vhodné zařazení „třídnických 
chvilek“ a „ družinového povídání“ v době distanční výuky. 
 

- Dále v souvislosti s Výroční zprávou o činnosti školy podle zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím informoval p. Samohýl 



školskou radu o jednání paní starostky se zástupci firmy INKYBE, která 
poskytuje obci i základní škole služby pověřence pro ochranu osobních 
údajů. Poplatek této firmě byl shledán jako odpovídající s tím, že bude 
nutno služby této firmy ještě více využívat. 

 
Následně byla výroční zpráva o činnosti školy schválena a bude předána 

neprodleně zřizovateli školy. 
 

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

 
 
 

3) Proběhlo společné hodnocení investičních akcí a úprav provedených během 
letních prázdnin na školní zahradě (oprava zahradního skladu, nové 
doskočiště a rozběhová dráha, nový travnatý povrch na hřišti s automatickým 
zavlažováním) a na budově školy (nutná oprava fasády na západní stěně). 
Všichni přítomní se shodli, že provedené práce byly potřebné a jsou pro školu 
velkým přínosem. 
 
Dále byla diskutována možnost plánované přístavby herny školní družiny a 
dalšího zázemí nad šatnami a současně oprava střešní krytiny na hlavní 
budově školy a oprava zbylé fasády. 
 
Pan Slezák přítomné seznámil s přípravnými pracemi na této akci (příprava 
projektové dokumentace, žádosti o dotaci z MMR). 
 
Pan Samohýl shledal tuto akci jako vhodnou a přislíbil její podporu při jednání 
o rozpočtu obce na rok 2022. Jedná se zejména o podporu akce  
Rekonstrukce střechy a opravu fasády v rámci podání žádosti o dotaci z MMR. 
Dále pan Samohýl navrhl dostavbu školy zahrnout do rozpočtu obce na rok 
2022 z vlastních zdrojů a vyjádřil se ve smyslu podporovat tento záměr při 
jednání o rozpočtu obce. 
 
Podle ředitelky školy je tato akce velmi zásadní, protože střešní krytina na 
několika místech propouští a nelze s její opravou otálet. Také přístavba herny 
školní družiny je nutností, protože dosud pracuje školní družina v kmenových 
třídách, což není vzhledem k počtu dětí zcela ideální.  

 
 
 
Další projednávané body: 

- přesouvá se nabídka zajištění akce Sázení stromů – rodičů a dětí, bude 
dohodnuto v jarním období podle aktuální situace (p. Slezák), 

- realizace exkurze pro 5. třídu do nově vybudovaného areálu 
Hasičského záchranného sboru (p. Slezák), paní učitelka třídní 
dohodne termín, 

- vybavení školní zahrady herními prvky – možno opět žádat o dotace, 
ředitelky školy provede návrh vybavení v součinnosti s vychovatelkami 
školní družiny, 



- realizace Mikulášské nadílky – organizačně se dohodne p. Slezák 
s paní ředitelkou na základě aktuální epidemiologické situace na 
přelomu listopadu a prosince. 

 
 
 
 
 
 

Zápis proveden dne: 8. 10. 2021 

 
 
 

 

 

Přítomni:              Zapsala: Mgr. Kateřina Krausová 


