ZÁPIS
ze zasedání školské rady ZŠ Vyškov, Tyršova 4
Datum a čas konání: 13. 11. 2019 v 16.30 hodin
Přítomni:

Program:

RNDr. Petr Hájek
Veronika Hůlková, DiS.
PaedDr. Blanka Daňková
Ing. Ivana Čutková
Mgr. Libuše Brtníčková
Ing. Roman Celý, Dis
jako host ředitel školy PaedDr. Bc. Zdeněk Pitela

 Zahájení
 Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
ad 1) Dnešního zasedání se zúčastnili všichni členové
ad 2) Pan ředitel seznámil všechny členy velice podrobně s obsahem zprávy
Zpráva je rozčleněna do 6 oddílů:
a) Hlavní činnosti organizace
b) Personální oblast
c) Oblast hospodaření
d) Nakládání s majetkem
e) Kontrolní činnost
f) 7 samostatných příloh z různých oblastí soutěží, přehled prospěchu i chování
ad a) Hlavní náplní i cílem naší organizace je poskytovat kvalitní vzdělání našim žákům.
V letošním školním roce došlo k dokončení projektu: „Rozvoj klíčových kompetencí“. Projekt
zahrnoval rekonstrukce odborných učeben technických prací, chemie, fyziky, cizích jazyků
a multioborové učebny, výstavbu bezbariérového vstupu i výtahu. V celé této oblasti jsme
proinvestovali okolo 12,7 milionů korun. Učebna fyziky byla dovybavena zcela novými
učebními pomůckami (sada pro každého žáka). Učebna technických prací byla vybavena
novými pracovními ponky, 3D tiskárnou a pracovním nářadím. Členové školské rady viděli
krátkou filmovou ukázku pro místní kabelovou televizi – videozáznam z upravených učeben
i rozhovory s jednotlivými zastupiteli.
Další projekt se nazývá „Inkluze - vývoj vzdělávání v ZŠ Tyršova“. Byl zaměřen na personální
posílení školy, podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených
školním neúspěchem. Na škole začal působit speciální pedagog i psycholog, dále skupiny pro
doučování žáků. Opět se obnovila činnost školního klubu (10 různých kroužků). Školní
družina pracovala v 6 odděleních podle vlastního vzdělávacího programu pro zájmové
vzdělávání. Činnost jednotlivých oddělení je přizpůsobena věku i zájmům žáků, družina je

rodičům otevřená. Ve školním roce ukončilo docházku celkem 36 žáků. Všichni byli přijati na
vybrané střední školy. Z pátého ročníku odešlo 8 žáků na víceleté gymnázium.
ad b) V průběhu školního roku jsme několikrát řešili otázky personální. Přijali jsme
pracovníky na úklid, do kuchyně, vedoucí stravování i nové pedagogické pracovníky
(celkem 6 osob, nutnost obměny a omlazení pracovních kolektivů). Školní kuchyně
stále vaří denně okolo 500 obědů pro žáky, 50 pro zaměstnance školy, 80 pro cizí
strávníky a 140 svačinek pro žáky.

ad c) Škola hospodaří podle předem schváleného rozpočtu. Čerpání částek v jednotlivých
oblastech se pohybuje v rozmezí od 49 % do 86 % z celkového rozpočtu. Škola nemá
žádné nesplacené pohledávky ani závazky. Všechny další informace o pronájmech,
placení ŠD, spotřebě energií a dalších službách jsou uvedeny v přehledných tabulkách
výroční zprávy.
ad d) Škola spravuje majetek tak, aby nedocházelo ke zhoršení jeho stavu nad obvyklé
opotřebení, ztrátu či odcizení. Nově zakoupený majetek je zaevidován, zařazen
a nepotřebný vyřazen. Každý školní rok probíhají inventarizace majetku podle
programu EMA firmy GORDIC spol. s.r.o. Jihlava.

ad e) Byly provedeny všechny řádné kontroly a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontroly
jsou prováděny podle předpisů měsíčně, čtvrtletně.

ad f) Stále nedořešeným problémem jsou sportoviště naší školy. Jsme jediná škola v širokém
okolí, která nemá vlastní venkovní sportovní areál. Přesto žáci naší školy dlouhodobě
dosahují velkých sportovních úspěchů v okresních i celonárodních kolech. Jednání mezi
vedením města a zástupci Sokola byla úspěšně završena. Město Vyškov slibuje do
konce roku 2019 provést zaměření areálu okolo školy a vypracování studie o výstavbě
víceúčelových hřišť, venkovního zázemí pro družinu a volný pohyb dětí.
Výroční zpráva byla ŠR velice oceněna, schváleno její znění v plném rozsahu, bez
připomínek. Školská rada chválí celý pracovní kolektiv. Děkuje všem zaměstnancům,
pedagogickým, hospodářským i řídícím pracovníkům za uskutečnění modernizace výuky
i školních prostor. Poděkování též všem pracovníkům, kteří se podíleli na výchově žáků
k polytechnickému vzdělávání (spolupráce s SOŠ Sochorova Vyškov).

zapsala: Mgr. Libuše Brtníčková

Ing. Ivana Čutková, předsedkyně ŠR

