
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41 

 DNE: 20.4.2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 634/2020/ZŠPal 

 

 

NÁZEV:  
Hodnocení ředitele školy PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 

příspěvková organizace, za rok 2019 
 

 

ANOTACE:  
Materiál dle Pravidel hodnocení ředitelek a ředitelů školských organizací, které 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, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, za rok 2019 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek  
tajemníka a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

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

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

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a  
OŽÚ: 

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: 

ředitel PO  

Předkládá: 
ředitel PO  

 
 

 



 

 

Název materiálu: Hodnocení ředitele PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,  
příspěvková organizace, za rok 2019 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 
 
 
Popis 
Ředitel PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 předkládá Radě města materiál  
dle Pravidel hodnocení ředitelek a ředitelů školských organizací, které schválila Rada města  
Žďár nad Sázavou dne 27. 1. 2020 usnesením č. 529/2020/TAJ.   
 

 

 
Geneze případu 
Usnesením rady města č. č. 529/2020/TAJ ze dne 27. 1. 2020 schválila RM Pravidla hodnocení ředitelů  
a ředitelek školských příspěvkových organizací 
 
 
Návrh řešení 
Ředitel PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 navrhuje vzít na vědomí předložený  
materiál Hodnocení ředitele školy PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 
příspěvková organizace za rok 2019. 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
 
Rada města po projednání 
 

bere na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele školy PO Základní škola Žďár nad 

Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, za rok 2019 

 
 
 
 
Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje vzít na vědomí předložený materiál Hodnocení ředitele školy PO Základní 
škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, za rok 2019 
 
Stanoviska  
Návrh hodnocení byl projednán s: 
 

 

vedoucím odbor školství, kultury, sportu a marketingu 

 

 
 

 
 

 
 



 

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 
FSG Finaudit str. 9, 10, účetní 
závěrka, změny řešeny RO 
RM č. 27 usn. 464/2019/ZŠ* 

   

b) Péče o svěřený majetek. ANO ANO doloženo, 
Inventarizační zpráva, FSG* 

   

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

 

 

ANO 

 

ANO – doloženo FSG 
Finaudit str.3, Zpráva o 
hospodaření PO 

   

d) Využívání fondů příspěvkové 
organizace. 

ANO ANO doloženo, 
FSG Finaudit str. 6-8* 

   

e) Finanční řízení a plnění finančního 
plánu  

 

ANO 
Dodržení plánů příjmů a 
výdajů - plán příjmů a výdajů 
dodržen 

   

f) Snížení nákladů/úspory ANO Předložit soubor opatření *    

g) Hospodářský výsledek (kladný) ANO Doložit kladný HV*    

h) Dodržení příspěvku zřizovatele při 
stávajícím rozsahu činností 

ANO Dodržet schválený rozpočet* 
schválený rozpočet dodržen 

   

  Váha hodnocené oblasti 100 % 
(koeficient 3,125) 

     

 

Souhrnné bodové ohodnocení 
 

Oblast Body 
celkem 

% 
Hodnocení 

 

Koeficient 

Ekonomika a hospodaření organizace    

    

Celkem    



 

*Doplňující informace: 

 

a) FSG Finaudit str. 9, 10, účetní závěrka, změny řešeny rozpočtovým opatřením RM č. 27 
usn. 464/2019/ZŠ, přehl. tab. č. 1 a 2 
b) Inventarizační zpráva, FSG Finaudit str. 4, 5, navýšení položky Opravy a údržba, 
rozpočtovým opatřením RM č. 27 usn. 464/2019/ZŠ, přehl. tab. č. 4 
c) FSG Finaudit str. 3, Zpráva o hospodaření PO 
d) FSG Finaudit str. 6-8, Zpráva o hospodaření PO, přehl. tab. č. 5 a 6 
e) příjmů a výdajů dodržen 
f) poptávkové řízení při nákupech, porovnávání cen, revize uzavřených smluv – snížení 
cen (servis kopírek, T-mobile), zrušení smluv (reklamní služby internetových vyhledávačů, 
zadavatelů internetové reklamy), úprava licenčních podmínek (školní informační systém)  
g) hospodářský výsledek 195 tis. Kč, Zpráva o hospodaření PO, přehl. tab. č. 2 a 3, účetní 
závěrka 
h) schválený rozpočet dodržen, Zpráva o hospodaření PO, přehl. tab. č. 1 a 2 
 
 
 
 


