
ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE MŽANY 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
1 

Zápis z 2. zasedání školské rady konaného dne 12. 11. 2015 
v prostorách Základní a mateřské školy Mžany 

 

Přítomni: 

Za zřizovatele:   Radek Bauer 
Za rodiče (žáků/ dětí):  Monika Dušková, Radim Vít 
Za pedagogické pracovníky:  Jana Hronešová, Mgr. Tomáš Zahradníček 
Omluven:    0 
Přizvaní hosté:   0 
Ověřovatelé zápisu:  všichni přítomní členové rady 
Zapisovatel:    Monika Dušková 
 
 

Program: 

1) Zahájení a schválení programu jednání 

2) Hlasování o schválení nového „Školního řádu ZŠ Mžany“ 

3) Schválení Výroční zprávy Základní a mateřské školy Mžany za období 2014-2015 

4) Projednání rozpočtu a hospodaření Základní a mateřské školy Mžany  

5) Projednání problematických oblastí školy a školky 

6) Projednání stavu sportovního náčiní ve školní tělocvičně s ohledem na počátek jeho 
využívání ve výuce v zimnímu období  

7) Diskuse, různé 

8) Závěr 
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Add 1) Zasedání Školské rady bylo zahájeno 12. 11. 2015 v 15.00 hod. předsedkyní 
rady paní Janou Hronešovou (dále jako předsedající“). Předsedající 
konstatovala, že je přítomno všech 5 členů Školské rady a je tudíž 
usnášeníschopná (viz příloha č.1 – Prezenční listina). K programu jednání 
neměl nikdo námitky ani doplnění a byl jednohlasně schválen. 

 Návrh usnesení č.1 

 Členové Školské rady schvalují program jednání. Jako zapisovatele 
určuje paní Moniku Duškovou, jako ověřovatele zápisu určuje všechny 
zbylé členy rady. 

 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Add 2) Všichni přítomní členové školské rady byli předem seznámeni s obsahem 
předloženého školního řádu ZŠ Mžany. 

 Vzhledem k tomu, že se školním řádem by měli být prokazatelně seznámeni 
jak zákonní zástupci dětí, tak také zejména děti, aby věděli, co se smí, je 
dovoleno, a co je naopak ve škole zakázáno atd., byl tento předložený školní 
řád v celkovém počtu stran 62 shledán jako neakceptovatelný ke schválení 
a odsouhlaseno jeho vrácení paní ředitelce k přepracování a úpravě 
odpovídající danému zařízení Předložený Školní řád ZŠ nebyl školskou radou 
v této podobě schválen . Ředitelka školy by měla předložit upravený 
dokument k novému projednání do 1 měsíce od posledního zasedání školské 
rady, tj. do 12. 12. 2015 

 
  Návrh usnesení č.2 
 
 Školská rada neschvaluje v této podobě předložený Školní řád ZŠ Mžany 

a požaduje jeho přepracování a předložení k novému projednání do 1 měsíce 
od posledního zasedání školské rady, tj. do 12. 12. 2015 

 
 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Add 3) Školská rada neměla k předložené Výroční zprávě Základní a mateřské škole 
Mžany 2014-2015 žádné výhrady a Výroční zprávu jednohlasně schválila 

 
 Návrh usnesení č. 3 

 Školská rada schvaluje Výroční zprávu Základní a mateřské školy Mžany 
2014-2015. 

 

 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Add 4) Školská rada projednala předložený rozpočet a hospodaření Základní a mateř-
ské školy Mžany. 

 

Add 5) Projednání požadavku ve směru ke zřizovateli Základní a mateřské školy 
Mžany o posouzení a navržení řešení současného nevyhovujícího a nedosta-
tečného zabezpečení prostor školy a mateřské školky a bezpečného pohybu 
dětí prostorách školy zejména: 

– Nedostatečné oplocení školního pozemku (zahrady); 

– Nebezpečná místa terénu školní zahrady; 

– Z bezpečnostního hlediska naprosto nevyhovující zabezpečení všech 
možných vstupů do ZŠ a MŠ proti vniknutí nepovolaných osob 
(maximální priorita!!!); 

– Pan Bauer za zřizovatele přislíbil projednání těchto bodů na zasedání 
zastupitelstva Obce Mžany. 

 Návrh usnesení č.5 

 Školská rada bere na vědomí a ukládá panu Bauerovi předložit tento bod 
k projednání zřizovateli na nejbližším zasedání Zastupitelstva Obce 
Mžany. 

 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
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Add 6) Projednání připevnění žebřin po rekonstrukci podlahy v tělocvičně, které 
nebyly doposud odborně připevněny. Pan Bauer přislíbil zajištění zpětné 
montáže žebřin do termínu každoroční revize sportovního náčiní. Revize má 
být provedena odbornou firmou 19. 11. 2015. Zpětná montáž žebřin bude 
provedena dne 17. 11. 2015. 

    
 Návrh usnesení č.6 

 Školská rada ukládá panu Bauerovi zajistit zpětné připevnění žebřin 
do termínu každoroční revize sportovního náčiní.  

 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Add 7) a) V rámci diskuse byl předložen návrh zřizovateli, na technického pracovníka 
(školníka) pro ZŠ a MŠ, na kterého by se mohla škola obrátit v případě 
technických poruch v budově školy. 

 

  b) Navrženo odstranění pravděpodobně studniční skruže z prostor průchozí 
chodby („Krček“) spojující budovy ZŠ a MŠ. Pan Bauer za zřizovatele 
přislíbil přednesení návrhu Zastupitelům Obce Mžany. 

  c) Vznesena žádost na ředitele školy, aby na začátku školního roku byla 
zveřejněna organizace školního roku (tzn. prázdniny, ředitelská volna atd.) 
nebo neplánovaná ředitelská volna, zveřejňována s dostatečným předstihem. 

 
  d)  Projednání žádosti o předložení „Koncepčního záměru rozvoje školy na roky 

2015-2018“ ředitelem školy se specifikovanou jasnou vizí rozvoje školy 
na uvedené období, uvedením strategických cílů a termínů a způsobů jakými 
jich má být dosaženo. Tato žádost již byla zadána řediteli jako úkol 
ze zasedání Školního výboru Zastupitelstva Obce Mžany v únoru letošního 
roku 2015 a dosud nebyla předložena.  

    Termín pro předložení dokumentu Školské radě nejpozději do konce 
kalendářního roku 2015. 

 
 e) Žádost o úpravu jističe v el. okruhu II. třídy, kde jsou napojeny PC, 

multifunkční zařízení, routery tak, aby nedocházelo k častému každoden-
nímu "vyhazování pojistek". 
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  Návrh usnesení č. 7 
  

a) Školská rada ukládá panu Bauerovi přednést návrh na technického 
pracovníka pro ZŠ a MŠ zřizovateli a následné sdělení výsledků. 

b) Školská rada ukládá panu Bauerovi přednesení návrhu na odstranění 
studniční skruže z prostoru „Krčku“ zřizovateli a následné sdělení 
výsledku. 

c) Školská rada žádá ředitele školy o vyjádření, zda by plánovaná 
ředitelská volna mohla být zveřejňována v patřičném předstihu. 

d) Školská rada požaduje po řediteli školy předložení „Koncepčního 
záměru rozvoje školy na roky 2015-2018“ se specifikovanou jasnou vizí 
rozvoje školy na uvedené období, uvedením strategických cílů a termí-
nů a způsobů jakými jich má být dosaženo. Termín pro předložení 
dokumentu Školské radě nejpozději do konce kalendářního roku 2015. 

e) Žádost o úpravu jističe el. okruhu II. třídy k eliminaci častého 
vypadávání pojistek.  

   Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Add 8) Závěr – předsedkyně Školské rady, paní Jana Hronešová, poděkovala všem 
za účast a zasedání dne 12. 11. 2015 v 16.25 hod. ukončila. Prezentace 
informací z jednání Školské rady na webu školy zajistí Mgr. Tomáš 
Zahradníček v součinnosti s ředitelem školy. 
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Zápis byl vyhotoven dne ….11. 2015 

 

Zapisovatelka:  

Monika Dušková 

  ……………………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jana Hronešová      

 ……………………………….. 

Mgr. Tomáš Zahradníček  

  ……………………………….. 

Radim Vít      

 ……………………………….. 

Radek Bauer      

 ……………………………….. 
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SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ 
ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY MŽANY 

DNE 12. 11. 2015 

 

Usnesení č.1 

 Členové Školské rady schvalují program jednání. Jako zapisovatele určuje 
paní Moniku Duškovou, jako ověřovatele zápisu určuje všechny zbylé členy 
rady. 

 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č.2 

 Školská rada NESCHVALUJE předložený Školní řád ZŠ Mžany a požaduje 
po řediteli školy jeho přepracování do 1 měsíce od posledního jednání školské 
rady, tj. do 12. 12. 2015 

  

 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 

 Školská rada SCHVALUJE Výroční zprávu Základní a mateřské školy 
Mžany 2014-2015. 

 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4 

 Školská rada projednala rozpočet a hospodaření Základní a mateřské školy 
Mžany 2014-2015 

Usnesení č.5 

 Školská rada bere na vědomí a ukládá panu Bauerovi předložit tento bod 
k projednání zřizovateli na nejbližším zasedání Zastupitelstva Obce Mžany 
s následným sdělením výsledku. 
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Usnesení č.6 

 Školská rada ukládá panu Bauerovi zajistit zpětné připevnění žebřin 
do termínu každoroční revize sportovního náčiní. 

Usnesení č. 7 

a) Školská rada ukládá panu Bauerovi přednést návrh na technického pracovníka 
pro ZŠ a Mš zřizovateli a následné sdělení výsledků. 

b) Školská rada ukládá panu Bauerovi přednesení návrhu na odstranění studniční 
skruže z prostoru „Krčku“ zřizovateli a následné sdělení výsledku. 

c) Školská rada žádá ředitele školy o vyjádření, zda by plánovaná ředitelská 
volna mohla být zveřejňována s dostatečným předstihem. 

d) Školská rada požaduje po řediteli školy předložení „Koncepčního záměru 
rozvoje školy na roky 2015-2018“ se specifikovanou jasnou vizí rozvoje 
školy na uvedené období, uvedením strategických cílů a termínů a způsobů 
jakými jich má být dosaženo. Termín pro předložení dokumentu Školské radě 
nejpozději do konce kalendářního roku 2015. 

e) Školská rada žádá o úpravu jističe el. okruhu II. třídy pro časté vypadávání 
pojistek.   

 Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 


