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Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 
za rok 2019 

 

ANOTACE: 

Materiál dle PRAVIDEL HODNOCENÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ, který schválila Rada města Žďár nad Sázavou dne 27. 1. 2020 

usnesením č. 529/2020/TAJ. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  

 bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár 
nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2019 
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Popis 

Ředitel PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 předkládá RM materiál dle 
PRAVIDEL HODNOCENÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ, který schválila RM Žďár nad Sázavou dne 27. 1. 2020 usnesením č. 
529/2020/TAJ. 
 
Geneze případu 

 Usnesením RM č. 529/2020/TAJ ze dne 27. 1. 2020 schválila RM Pravidla 

hodnocení ředitelek a ředitelů školských příspěvkových organizací  

 Návrh řešení 

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

vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad 

Sázavou, Komenského 2 za rok 2019 

Varianty návrhu usnesení 

Rada města po projednání  

 bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár 
nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2019 

 
Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje vzít na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola 
Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2019 
 
Stanoviska  
Předkladatel doporučuje vzít na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele PO Základní škola 
Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2019 
 
Materiál byl projednán s: 

 místostarostou a garantem 

 vedoucím odboru ŠKSM 

 

 



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. 
 

 
Opatření 

 

Stav k 
31. 12.  

 

Hodnotitel 
RM/ OŠKSM 

 
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.8 a 9, účetní 
závěrka, rozborové tabulky č.1 
a 2, Výpis z protokolu1  

ANO   

b) Péče o svěřený majetek. ANO ANO doloženo viz 
Inventarizační zpráva, Finaudit 
str.4 – 6, Výpis z protokolu1  
 

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 31.12.2019, rozborová 
tabulka č.3, Rozpis dotací 
k závěrkám + komentář * 

ANO
* 

  

d) Využívání fondů příspěvkové 
organizace. 

ANO ANO doloženo viz Finaudit str. 
7 a 8, Zpráva o hospodaření 
PO, rozborové tabulky č. 6 a 7 
Rozvaha str.4, Výkaz zisků a 
ztrát str. 3 

ANO   

e) Finanční řízení a plnění finančního 
plánu  

 
ANO 

Dodržení plánů příjmů a 
výdajů – rozpočet byl dodržen 
viz rozborové tabulky č. 1a 2, 
účetní závěrka  

ANO   

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

  



g) Hospodářský výsledek (kladný) ANO Doložit kladný HV – viz Zpráva 
o hospodaření PO, rozborová 
tabulka č. 3, Rozvaha 
str.4,Výkaz zisku a ztrát str.3 

ANO   

h) Dodržení příspěvku zřizovatele při 
stávajícím rozsahu činností 

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

ANO   

  Váha hodnocené oblasti 100 % 
(koeficient 3,125) 

     

 
Souhrnné bodové ohodnocení 

 

Oblast Body 
celkem 

% 
Hodnocení 

 
Koeficient 

Ekonomika a hospodaření organizace    

    

Celkem    
 

1 Výpis z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.j.:  oFKIA/5/19/DV 

 

*  - hospodářská činnost PO skončila hospodářským výsledkem 141 322,14 Kč, z toho doplňková činnost skončila HV 140 650,-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 + 12 000,-Kč, celkový nárok školy je cca 

530 000,-Kč 

   - škola jako partner Projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ s registračním číslem: 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015 

   - škola jako partner Projektu „Inkluze ve Žďáře nad Sázavou“ s registrační, číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223 

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



** opatření ke snížení nákladů 

- při nákupech poptávkové řízení, porovnávání cen (např. kancelářský papír, tonery, nákup ICT, atd.) 

- šetření 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 

- návrhy zřizovateli: 

 - výměna svítidel LED osvětlení – hala, tělocvična, WC, šatny (později učebny, chodby) 

 - zateplení budovy haly 

 


