
Zápis ze zasedání školské rady  

ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice 

dne 10. 10. 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 činnosti školy ve školním roce 
2021/22 

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 
2021/2022 k prostudování 3. října 2022. 

 
K výroční zprávě proběhla diskuse a upřesnění některých pasáží: 
 

- na žádost p. Samohýla byla zpřehledněna zpráva o využití prostředků na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby bylo zřejmé čerpání 
prostředků ze státního rozpočtu a od zřizovatele 

 

- p. Samohýl dále vznesl dotaz ohledně výuky náboženství. Výuka 
náboženství byla v minulém roce přerušena, v letošním školním roce 
opět započala. Probíhá jako nepovinný předmět a vyučuje ji p. Valhová 
(učitelka 1. stupně s kanonickou misí) 

 
Následně byla výroční zpráva o činnosti školy schválena a bude předána 

neprodleně zřizovateli školy. 
 

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



 
3) Další projednávané body: 

• Seznámení s plánovanými akcemi v rámci letošních oslav 90-tých 
narozenin školy – dny otevřených dveří, výstava z historie školy „Škola 
v proměnách času“, besedy s pamětníky, výstup na Kleť, Tyršův 
víceboj, Zahradní slavnost. Do oslav by měli být zapojeni současní i 
bývalí žáci školy i vedení obce. 
Seznámení provedla p. Krausová a p. Dušáková 
 

• Údržba trávníku na školní zahradě – z diskuse vyplynula nutnost 
zajištění sezónní údržby trávníku alespoň dvakrát v roce (jaro, podzim). 
Ředitelka školy zařadí do rozpočtu na příští kal. rok finanční požadavek 
na tuto údržbu. 

 

• Herní prvky do školní zahrady – ředitelka školy předloží zřizovateli 
návrh vhodných prvků tak, aby nenarušovaly přírodní ráz zahrady. 
Bude zvážena i možnost žádosti o dotaci. 

 
 

• Na závěr jednání si členové školské rady prohlédli školu a p. Slezák na 
místě objasnil zamýšlené kroky do dalšího období rozvoje školy. Nyní je 
již povolena dostavba 2.NP a 3.NP ( v části nad šatnami ) a dále se řeší 
případné rozšíření o přístavbu herny školní družiny a integraci výtahu. 
Zastupitelstvu bude podán návrh, zda by nebylo vhodné uskutečnit 
jednání týkající se stavebních úprav školy přímo ve školní budově, tak, 
aby se do plánu investic na další kalendářní rok navrhla odpovídající 
investice. 

 
 

 
 
 

Zápis proveden dne: 10. 10. 2022 

 
 
 
 

 

Přítomni:              Zapsala: Mgr. Kateřina Krausová 


