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NÁZEV: 
 

Hodnocení ředitele školy PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 
za rok 2017 

 

ANOTACE: 
 
Materiál dle PRAVIDEL HODNOCENÍ ŘEDITELŮ A ŘEDITELEK ŠKOLSKÝCH 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, který schválila Rada města Žďár nad Sázavou dne 12. 2. 
2018 usnesením č. 1402/2018/ŠKS 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  

 bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár 
nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

ŘŠ 

Předkládá: 

ŘŠ 

 

 



Název materiálu: Hodnocení ředitele školy PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 2 za rok 2017 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 

Ředitel PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 předkládá Radě města 
materiál dle PRAVIDEL HODNOCENÍ ŘEDITELŮ A ŘEDITELEK ŠKOLSKÝCH 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, který schválila Rada města Žďár nad Sázavou dne 12. 2. 
2018 usnesením č. 1402/2018/ŠKS 
 
 
 
Geneze případu 
Usnesením rady města č. 1402/2018/ŠKS ze dne 12.2.2018 schválila RM Pravidla hodnocení 

ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací 

 

 
Návrh řešení 

Ředitel PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 navrhuje vzít na vědomí 

předložený materiál Hodnocení ředitele školy PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 

Komenského 2 za rok 2017 

 
Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání 

 bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele školy PO Základní škola 
Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017 

 
Rada města po projednání 

 nebere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele školy PO Základní škola 
Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017 

 

 
Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje vzít na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele školy PO 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2017 
 
 
 



Příloha č. 1 

Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 

Hodnocená 
oblast 

 Hodnocená kritéria 
Stav 
k 1.1. 
2017 

Opatření 
Stav k 

31. 12. 2017 
Hodnotitel 
RM / OŠKS 

Dílčí body 

1. Ekonomika 
a 
hospodaření 
organizace 

a) Hospodárné, účelné a efektivní 
vynakládání finančních prostředků 
příspěvkové organizace, dodržování 
schváleného rozpočtu  

ANO ANO doloženo viz zpráva 
Finaudit str.9, účetní závěrka, 
rozborové tabulky č.1. 2 

ANO    

b) Péče o svěřený majetek. 
 

ANO ANO doloženo, viz 
Inventarizační zpráva, 
Finaudit str.5 

ANO   

c) Zapojení dalších finančních zdrojů 
(doplňková činnost, sponzorské 
dary). 
Počet žádostí /přidělené dotace, 
dary od třetích stran (kraj, ČR, EU) 

 
 

ANO 

ANO  doloženo Zpráva o 
hospodaření PO 
k 31.12.2017, rozborová 
tabulka č.3 
 

ANO *   

d) Využívání fondů příspěvkové 
organizace. 

ANO ANO  doloženo, viz Finaudit 
str.6 a 7, Zpráva o 
hospodaření  PO, rozborové 
tabulky č.5 a 6 

ANO    

e) Finanční řízení CROSEUS a plnění 
finančního plánu CROSEUS. 
 

?% chyb 
 

ANO 

Cíl minimalizace chybných 
kroků v rámci systému 
Dodržení plánů příjmů a 
výdajů  

0,05% chyb 

ANO – **  
  

f) Snížení nákladů/úspory ANO Soubor opatření, poptávková 
řízení, průběžné kontroly 
efektivity provozu  

ANO- ***   

g) Hospodářský výsledek (kladný) ANO Doložit kladný HV – viz 
Zpráva o hospodaření PO, 
rozborová tabulka č.3, 
Finaudit str. 4 

ANO    

h) Dodržení příspěvku zřizovatele při 
stávajícím rozsahu činností 

ANO Dodržet schválený rozpočet – 
rozpočet byl dodržen, viz 
rozborové tabulky č.1 a 2, 
Finaudit str. 4 

ANO   



 
 

  Váha hodnocené oblasti 100 % 
(koeficient 3,125) 

     

 

Souhrnné bodové ohodnocení  

Oblast  Body 
celkem 

% 
Hodnocení 

 
Koeficient 

Ekonomika a hospodaření organizace    

    

Celkem     

 

*  - hospodářská činnost PO skončila hospodářským výsledkem 194 600,50 Kč 

   - škola jako partner Projektu „Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570, v rámci 

Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání získala pomůcky v hodnotě 285 292,08 Kč (pouze za prosinec 2017, projekt pokračuje) 

   - rozvojový program na zvyšování platů ped. a neped.pracovníků ve výši 432 299,-Kč 

  - dary po dohodě přijímá SRPŠ při 2.ZŠ, z.s. 

**  0,05% chyb znamená jedno porušení - smlouva byla podepsaná později než došla mimořádná fa za odběr elektřiny- způsobeno výpovědí firmou 

ENWOX ENERGY Ostrava a dodávkou el. proudu firmou E-on 

*** opatření ke snížení nákladů 

- při nákupech poptávkové řízení, porovnávání cen  

- setření energiemi – vedení žáků a pracovníků školy k šetření s vodou a el. energií, tepelná energie je využívána racionálně pomocí čidel, nastavení 

v řídící jednotce výměníkové stanice, týdenní a měsíční monitoring spotřeby školníkem a ŘŠ 

- pravidelný servis techniky – menší poruchovost, delší provozuschopnost 

- stanovení odpovědnosti za dražší zařízení 


