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Popis 

Materiál obsahuje přílohu č.1 - Hodnocení ředitelky školy a školských organizací, příspěvkových 
organizací zřizovaným městem Žďárem nad Sázavou, která je součástí „ Pravidel hodnocení 
ředitelů škol a školských organizací za rok 2019 

Dopad do rozpočtu města 

Geneze případu 
• Dne 27.1.2020 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, p.o., doporučuje Radě města vzít na vědomí

předložený materiál.

Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání bere na vědomí Hodnocení ředitelky PO MŠ Žďár nad Sázavou

za rok 2019 ..

Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje vzít na vědomí předložený materiál. 

Stanoviska 
Materiál byl projednán s Mgr.Petrem Sedlákem, vedoucím odboru ŠKSM a s p.místostarostou 
Ing. Josefem 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 
2019 2019 

1. Ekonomika a) Hospodárné, účelné a efektivní ANO viz. materiál pro RM č.41, ANO 

a vynakládání finančních prostředků čj.643/2020/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 

hospodaření příspěvkové organizace, dodržování za rok 2019 
organizace schváleného rozpočtu (příloha „Závěrečná zpráva o 

hospodaření včetně 
tabulkového přehledu"- str.43-52) 

b) Péče o svěřený majetek. ANO viz. materiál pro RM č.41, ANO 
čj.643/2020/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2019 
(příloha „Zpráva externího 
auditora ... "- str.33-35) 

c) Zapojení dalších finančních zdrojů ANO viz. materiál pro RM č.41, ANO 

(doplňková činnost, sponzorské čj.643/2020/POMŠ 

dary). 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2019 

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

příloha „Zpráva externího 
auditora ... " - str.34,35, příloha 
„Závěrečná zpráva o 
hospodaření včetně 
tabulkového přehledu"-str.43-50) 
Počet dotací - 1 O 

d) Využívání fondů příspěvkové ANO viz. materiál pro RM č.41, ANO 

organizace. čj.643/2020/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2019 
(příloha „Zpráva externího 
auditora . .. " - str. 35,36, příloha 
„Závěrečná zpráva o 
hospodaření včetně 
tabulkového přehledu" - str.46, 
47, 54-55) 

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

ANO plánu příimů a výdajů, RO 



f) Snížení nákladů/úspory ANO - využití sponzorských darů ANO 

- využití dalších zdrojů
financování (dotace, ... )
- kontrola spotřeby energií )e-
manažer)
- rámcová kupní smlouva na
čisticí a úklidové prostředky
- rámcová kupní smlouva na
výtvarné potřeby
- důsledná kontrola efektivního
a hospodárného čerpání
rozpočtu

g) Hospodářský výsledek (kladný) ANO viz. materiál pro RM č.41, ANO 
čj.643/2020/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2019 
(příloha 11Závěrečná zpráva o 
hospodaření včetně 
tabulkového přehledu" -
str.44,49,52, příloha 11 Návrh na 
rozdělení HV za rok 2019"- str. 
61) 

h) Dodržení příspěvku zřizovatele při ANO viz. materiál pro RM č.41, ANO 

stávajícím rozsahu činností čj.643/2020/POMŠ 
Hospodaření a účetní závěrka PO MŠ 
za rok 2019 
(11Závěrečná zpráva o 
hospodaření včetně 
tabulkového přehledu"-str.45,50) 

Váha hodnocené oblasti 100 % 
(koeficient 3,125) 

Souhrnné bodové ohodnocení 

Oblast Body % 
celkem Hodnocení Koeficient 

Ekonomika a hospodaření organizace 

Celkem 


