
MATERlÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Mateřská škola Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 12 

DNE: 08.04.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 182/2019/PO MŠ 

NÁZEV: 

Hodnocení ředitelky PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou za rok 2018 

ANOTACE: 

Projednání materiálu Hodnocení ředitelky PO MŠ za rok 2018 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města bere na vědomí 
• Hodnocení ředitelky PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

za rok 2018

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěU, Usek tajemníka Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 
a správy MěÚ: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a 02U: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

ředitelka PO MŠ

Předkládá: 

ředitelka PO MŠ 



Název materiálu: 

Počet stran: 2 

Počet příloh: 1 

• Příloha č.1 - Hodnocení ředitelky školy a školských organizací, příspěvkových organizací
zřizovaným městem Žďárem, která je součástí „Pravidel hodnocení ředitelů školských
organizací za rok 2018"

Popis 

Ředitelka Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o. předkládá: 
• Přílohu č.1, která je součástí schválených Pravidel hodnocení ředitelů školských organizací

za rok 2018

Geneze případu 
• Dne 12.2.2018 byla Radou města schválena „ Pravidla hodnocení ředitelů školských

organizací", kde ředitel vyplňuje přílohu č.1 Hodnocení ředitele/ředitelky školy a školských
organizací, příspěvkových organizací zřizovaným městem Žďárem nad Sázavou

Návrh řešení 
• Ředitelka Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, doporučuje Radě

města vzít na vědomí předložený materiál.

Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání bere na vědomí Hodnocení ředitelky Mateřská škola Žďár nad 
Sázavou, příspěvková organizace za rok 2018 . 

Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje vzít na vědomí předložený materiál. 

Stanoviska 
Ředitelka PO MŠ doporučuje vzít předložený materiál na vědomí. Materiál byl projednán s Mgr. 
Lučkovou a p.místostarostou Ing. Klementem. 



Příloha č. 1 

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

Hodnocená 
Stav Stav k Hodnotitel 

oblast 
Hodnocená kritéria k 1.1. Opatření 31.12. RM / OŠKS 

Dílčí body 
2018 2018 

1. Ekonomika a) Hospodárné, účelné a efektivní ANO viz. materiál pro RM č.12, ANO 

a vynakládání finančních prostředků čj.168/2019/POMŠ 

hospodaření příspěvkové organizace , dodržování Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2018 

organizace schváleného rozpočtu (příloha „Zprávy z kontrol ... " -
str.40-42, příloha „Zpráva o 
hospodaření včetně 
tabulkového přehledu"-str.54,55 )  

b) Péče o svěřený majetek. ANO viz. materiál pro RM č.12, ANO 
čj.168/2019/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2018 
(příloha „Zpráva auditora"-
str.33,34, příloha „Zprávy z 
kontrol"-str.42, příloha 
„Inventarizační zpráva za rok 
2018"-str.43-45) 

c) Zapojení dalších finančních zdrojů ANO viz. materiál pro RM č.12, ANO 

(doplňková činnost, sponzorské čj.168/2019/POMŠ 

dary). Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2018 

Počet žádostí /přidělené dotace, (příloha „Schvalovaná účetní 
dary od třetích stran (kraj, ČR, EU) závěrka s komentářem" -str.28, 

příloha „Zpráva auditora ... " -
str.35,36, příloha „Závěrečná 
zpráva o hospodaření včetně 
tabulkového přehledu"-str.47-5 2) 
Počet dotací - 7 

d) Využívání fondů příspěvkové ANO viz. materiál pro RM č.12, ANO 

organizace. čj.168/2019/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2018 
(příloha „Zpráva auditora ... " - str. 
36,37, příloha „Závěrečná zpráva 
o hospodaření včetně
tabulkového přehledu" - str.50,
51, 57-5 8)



e) Finanční řízení CROSEUS a plnění % chyb Cíl - minimalizace chybných 
finančního plánu CROSEUS. kroků v rámci systému.dodržení ANO 

ANO plánu příjmů a výdajů, RO 

f) Snížení nákladů/úspory ANO - využití sponzorských darů ANO 
- úspory energií (instalace
spořičů vody, kontrola spotřeby
energií)
- rámcová kupní smlouva na
čisticí a úklidové prostředky
- rámcová kupní smlouva na
výtvarné potřeby
- důsledná kontrola efektivního

g) Hospodářský výsledek (kladný) ANO ANO 

a hospodárného čerpání 
rozpočtu 
viz. materiál pro RM č.12, 
čj.168/2019/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2018 
(příloha „Závěrečná zpráva o 
hospodaření včetně 
tabulkového přehledu" - str.49, 
52,55, příloha „Návrh na rozdělení 
HV za rok 2018"- str. 63) 

h) Dodržení příspěvku zřizovatele při ANO viz. materiál pro RM č.12, ANO 

stávajícím rozsahu činností čj.168/2018/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2018 
(příloha „Zprávy z kontrol ... "-str. 
42, ,,Závěrečná zpráva o 
hospodaření včetně 
tabulkového přehledu"-str.52,53) 

Váha hodnocené oblasti 100 % 
(koeficient 3,125) 

Souhrnné bodové ohodnocení 

Oblast Body % 
celkem Hodnocení Koeficient 

Ekonomika a hospodaření organizace 

Celkem 


