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Příloha č. 1 

Hodnocení ředitele/ředitelky školy a školských organizací, příspěvkových organizací zřizovaných 
městem Žďár nad Sázavou 

Popis 
Dle schválených „Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ve 
Žďáře nad Sázavou“, předkládá statutární zástupce PO Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 podklady pro hodnocení ředitele za rok 2018. 

Geneze případu 

Návrh řešení 

Varianty návrhu usnesení 

 RM po projednání bere na vědomí předložené podklady pro hodnocení ředitele školské PO 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2018. 

Doporučení předkladatele 

Stanoviska 

Podklady pro hodnocení ředitele školské PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 

za rok 2018 byly projednány s: 

místostarostou města 

vedoucí odboru ŠKS  



Příloha č. 1 

Hodnocení ředitele/ředitelky školy a školských organizací, příspěvkových organizací zřizovaných městem Žďár nad Sázavou 

Hodnocená 
oblast Hodnocená kritéria 

Stav 
k 1.1. 
2017 

Opatření 
Stav k 
31. 12.
2018

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 Materiál RM 
165/2019/3ZŠ, příloha č. 2 a 
příloha č. 5, podrobněji pak 
v komentáři níže. 

ANO 

b) Péče o svěřený majetek. ANO ANO doloženo, Inventarizační 
zpráva, Finaudit materiálu RM 
165/2019/3ZŠ, příloha č. 4, 
podrobněji pak v komentáři 
níže. 

ANO 

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

ANO 
ANO – doložena obdržená 
částka (doplňková činnost 
skončila hospodářským 
výsledkem 254 612,60 Kč. 
Další informace v komentáři. 

ANO 

d) Využívání fondů příspěvkové 
organizace. 

ANO ANO doloženo, zpráva o 
hospodaření s fondy viz 
rozborové tabulky 
materiálu RM 165/2019/3ZŠ, 
příloha č. 2 a příloha č. 5, další 
informace v přiloženém 
komentáři. 

ANO 

e) Finanční řízení CROSEUS a plnění 
finančního plánu CROSEUS. 

?% chyb 

ANO 

Cíl – minimalizace chybných 
kroků v rámci systému 
Dodržení plánů příjmů a 
výdajů. Zlepší stavu oproti 
předchozímu roku, kdy bylo 
3,44% chyb. Podrobnější 
informace v komentáři níže. 

2,06% 
chyb 
ANO 

f) Snížení nákladů/úspory ANO Předložit soubor opatření, ANO 



poptávková řízení, průběžné 
kontroly efektivity provozu – 
podrobnější informace 
v komentáři níže. 

g) Hospodářský výsledek (kladný) ANO Doložit kladný HV – viz zpráva 
o hospodaření, viz rozborové
tabulky materiálu RM
1654/2019/3ZŠ, příloha č. 6

ANO 

h) Dodržení příspěvku zřizovatele při 
stávajícím rozsahu činností 

ANO Dodržet schválený rozpočet – 
rozpočet byl dodržen, viz 
Finaudit, viz rozborové tabulky 
materiálu RM 161/2019/3ZŠ, 
příloha č. 2 

ANO 

Váha hodnocené oblasti 100 % 
(koeficient 3,125) 

Souhrnné bodové ohodnocení 
Oblast Body 

celkem 
% 

Hodnocení Koeficient 
Ekonomika a hospodaření organizace 

Celkem 

Komentář k příloze č. 1: 

a) Organizace hospodaří ve smyslu „3E“ = dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, schválený rozpočet je rovnoměrně
čerpán a na konci kalendářního roku vyčerpán v souladu s legislativou.

b) O svěřený majetek pečujeme péčí řádného hospodáře, zvelebujeme jej a efektivně využíváme. V roce 2018 bylo z prostředků
zřizovatele financováno: kanalizace v suterénu školy, úprava fasády – odstranění starého loga z fasády školy, oprava WC 5.patro –
oprava obkladů, odvětrání učebny keramiky – vybourání otvoru a instalace větráku, analogové hodiny do tříd  -instalace do tříd, zřízení
přístupu do školy- trakt školní družiny, oprava těsnosti oken na schodišti – zatékání okny na schodišti. Z provozního příspěvku školy:



malování 4.poschodí, drobné opravy ve ŠJ a oprava elektroinstalace v suterénu pod školním bytem. Veškerý pořízený majetek je 
optimálně využívány žáky naší školy, případně nájemci. 

c) Management školy využívá znalostí fundraisingu a možnosti nabídky trhu a dokázal realizovat aktivity financované prostředky z jiných 
zdrojů. Přidělené dotace - KrÚ vzdělávání. a podpora zdrav. postižených žáků 244 000 Kč, potravinová pomoc 144 000, z toho 
vyčerpáno 44 003 Kč, šablony ZŠ 732 789 Kč, v roce 2018 vyčerpáno 372 363 Kč Kč, podpora zájm. sport. aktivit 20 000 Kč, 
prevence 30 000 Kč, dotace na ŠPP 70 000 Kč, příspěvek na spolufinancování AP 81 384 Kč, realizace projektu „Učíme se za života 
pro život“ ve výši 157 456,20 Kč, celkem mimorozpočtové zdroje 1 119 206,20 Kč,

d) Fondy příspěvkové organizace jsou Fond odměn, FKSP, Rezervní fond a Investiční fond. Fond odměn využíváme pro čerpání 
prostředků na mimořádné odměny zaměstnanců, z fondu FKSP hradíme příspěvek na stravu, penzijní připojištění, vitamíny, masáže a 
využití bazénu pro zaměstnance školy. Rezervní fond je určen k čerpání „pro strýčka příhodu“ a Investiční fond pro případ plánované 
nutné investice.

e) Evidujeme zlepšení stavu oproti roku 2017 z 3,44% na 2,06%. Vedoucí ŠJ má limitovaný příslib, který eliminuje drobné odchylky
v cenách, čímž se chybovost významně snížila. Chybné kroky v důsledku nesprávné časové posloupnosti u zadávaných objednávek -
bylo přijato opatření důsledné kontroly zadávání objednávek a poučení pracovníků, vše bylo projednáno na provozní poradě vedení 
školy.

f) Organizaci se daří snižovat náklady zejména efektivním využíváním prostředků a využíváním možnosti snižování cen některých 
komodit v rámci zřizovatelem realizovaných VŘ Např. změna dodavatele el. energie (Enwox Energy, Amper Market), změnou 
telefonního operátora (Vodafone). Další aktivitou směrem ke snížení nákladů organizace byla změna bankovního ústavu z KB na 
ČSOB. Zde došlo v období 8-12/2018 k významné úspoře na bankovních poplatcích 17 005 Kč (53409 Kč/2017 vs. 36 404/2018), dále 
pak změnou tel. operátora z T- Mobile na Vodafone, zde došlo v období 8-12/2018 k úspoře ve výši 5 400 Kč (61 643 Kč/2017 vs. 56 
235 Kč/2018). Na veškeré nákupy na realizujeme poptávková řízení, oslovujeme v nich min. 3 dodavatele a vždy vybíráme nejnižší 
cenu. 
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