
Zápis 

ze zasedání školské rady ZŠ Dr. M. Tyrše, Hrdějovice 

dne 19. 5. 2021 

 
Místo konání: budova školy 

Přítomni:  pan 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 2020 

3) Různé 

 

1) Předseda školské rady seznámil přítomné s programem zasedání a přítomní jej 

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) Byla projednána Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2020. Členové školské 

rady obdrželi kopii výroční zprávy včetně podrobnějšího rozepsání některých položek. 

Shodli se na tom, že příště budou veškeré podklady k projednání odeslány členům 

školské rady e-mailovou zprávou nejpozději 7 dnů před datem konání zasedání. 

 

 

K výroční zprávě byly vzneseny následující podněty: 

 

- Výše částky za školení byla oproti minulé výroční zprávě vyšší (p. Samohýl) 

Zvýšení odůvodnila ředitelka školy potřebou proškolení ped. sboru v oblasti 

používání počítačů při distanční výuce v souvislosti s šířením Covidu 19. 

- Snížení částky za pověřence GDPR bude řešit p. Samohýl s paní starostkou, 

neboť služba byla zřízena původně také pro OÚ a MŠ od stejného dodavatele 

a je potřeba přehodnotit její efektivitu. 

- Výsledky přehodnocení platby za údržbu počítačových programů (p. Samohýl). 

Od minulého zasedání ředitelka školy přehodnotila platby za údržbu 

počítačových programů. Současný stav je nezbytný pro potřeby školy, 

v případě zavedení některých dalších služeb např. elektronické třídní knihy 

nebo žákovských knížek je potřeba počítat s dalším nárůstem těchto 

prostředků. Členové školské rady modernizaci podporují. 



- Ředitelka školy také snížila náklady za telefonování přechodem na měsíční 

paušální platbu za mobilní volání a připravuje zrušení pevné linky. 

 

Následně byla Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 hlasováním schválena.  

 

 

Výsledek hlasování:  

   Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

 

 

3) Ředitelka školy seznámila školskou radu se záměry na prázdninové období: 

 

- odstranění obložení na chodbách a následná oprava zdiva 

- realizace výměny zabezpečovacího zařízení, 

- činnosti spojené s prázdninovým úklidem (čištění podlah a koberců), 

- malířské práce ve výdejně obědů a knihovně 

 

a dále pohovořila o průběhu distanční výuky v uplynulém období. 

           

 Pan Slezák seznámil školskou radu se stavem procesu přiznání dotací na 

některé investiční akce ve škole: 

 

- oprava střešní krytiny  včetně výměny střešních oken 

- nutná oprava popraskaného zdiva za západní strany budovy 

- zatravnění hřiště a modernizace běžecké dráhy a doskočiště 

 

Výsledky řízení budou známy 31.5.2021. 

 

 

 

 

Členové školské rady se také  shodli na vhodnosti užší komunikace mezi obcí a 

školou. Ředitelka školy by se ráda zúčastňovala jednání obecního zastupitelstva o 

školské problematice a plánovaných investičních akcích. 

 

V diskusi se členové školské rady vyjádřili k postupu prací plánované přístavby 

v pořadí   

  - I. etapa přístavba herny školní družiny nad šatnou a podkroví se 

zázemím pro pedagogy a keramickou dílnou,  

 - II. etapa přístavba přízemního prostoru vedle stávajících šaten. O 

potřebnosti přízemního prostoru se rozvinula diskuse. 

 

 

 

Zápis proveden dne: 19. 5. 2021 

 

Přítomni:      Zapsala: Mgr. Kateřina Krausová 


