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

dne 30. 9. 2020 
 
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) Seznámení s výsledky voleb do školské rady 
3) Volba předsedy školské rady 
4) Schválení jednacího řádu školské rady 
5) Projednání Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 

2019/20  
6) Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2019 
7) Projednání Dodatku č. 1 ke školnímu řádu 
8) Závěry kontrol v uplynulém období 
9) Různé 

 
1) Ředitelka školy seznámila 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) Ředitelka školy seznámila přítomné s výsledky voleb do školské rady. Za 
zřizovatele školy byl do školské rady jmenován PhDr. Jan Samohýl, Ph.D., za 
skupinu zákonných zástupců byl zvolen pan Petr Slezák a za skupinu 
pedagogických pracovníků byla zvolena Mgr. Kateřina Krausová(viz Zápis o 
provedení voleb do školské rady). 
 

3) Předsedou školské rady byl zvolen pan Petr Slezák. 
Výsledky hlasování: Pro 2 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
 

4) Vedení jednání se ujal předseda školské rady. Dále byl projednán jednací řád 
a následně schválen. 
Výsledky hlasování: Pro: 3 Proti. 0 Zdrželi se: 0 
 

5) K výroční zprávě byly vzneseny následující podněty: 
- plán DVPP by bylo vhodné konkretizovat  (p. Samohýl). 
 

Následně byla výroční zpráva o činnosti školy schválena a bude předána 
neprodleně zřizovateli školy. 
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 



6) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 byla projednávána školskou radou 
se zpožděním vzhledem k uzavření školy v jarním období (Mimořádné 
opatření č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN). Zastupitelstvo obce již zprávu 
schválilo. 
 
K výroční zprávě byly vzneseny následující podněty: 
- Rozepsat jednotlivé položky podrobněji (p. Samohýl) 
- Zhodnotit efektivitu služeb pověřence GDPR (p. Samohýl) 
- Přehodnotit výši platby za údržbu počítačových programů (p. Samohýl) 
-  
Následně byla Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 schválena.  
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

7) Ředitelkou školy byl školské radě předložen Dodatek č. 1 ke školnímu řádu, 
který vychází z Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem 
vydaného MŠMT 23. 9. 2020. Po schválení školskou radou bude dodatek 
zveřejněn na webových stránkách školy. 
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

8) Od posledního zasedání školské rady proběhla ve škole pouze veřejnosprávní 
kontrola ze strany OÚ Hrdějovice. Předmětem kontroly bylo hospodaření 
příspěvkové organizace za rok 2019. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 

9) Ředitelka školy seznámila školskou radu se záměry na další období: 
- nutná oprava střešní krytiny – zatéká střešními okny do podkroví, 

odpadá podbití  
- nutná oprava popraskaného zdiva za západní strany budovy 
- nutná výměna parapetů na staré budově 
- odstranění obložení na chodbách a následná oprava zdiva 
- nutná obnova nevyhovujícího zabezpečovacího zařízení, 
- byl prodiskutován také původní návrh výstavby herny školní družiny nad 

šatnami, který byl škole přislíben již v minulém roce. Ředitelka školy se 
zúčastní jednání zastupitelstva 29. 10. 2020, aby objasnila plánované 
záměry.  

 
Také byla provedena prohlídka budovy a řešen prostor před školou, který 

by měl být upraven v závislosti na umístění autobusové zastávky (p. Slezák). 
 

Další projednávané body: 
- nabídka zajištění akce Sázení stromů – rodičů a dětí, bude dohodnuto 

v jarním období podle aktuální situace (p. Slezák), 
- nabídka uskutečnění exkurze pro 5. třídu do nově vybudovaného areálu 

Hasičského záchranného sboru (p. Slezák), 
- nabídka pomoci rodičů při opravách vybavení školní zahrady, bude 

dohodnuto podle aktuální situace v souvislosti se šířením COVID-19(p. 
Slezák). 

 
Zápis proveden dne: 1. 10. 2020 
 
Přítomni:      Zapsala: Mgr. Kateřina Krausová 


