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Školská rada při ZŠ a MŠ MŽANY, okres Hradec Králové 
Zápis ze zasedání Školské rady konané dne 5. 11. 2021 v prostorách ZŠ Mžany 

 

 

Přítomni: 

Za zřizovatele:   Martin Zámečník (předseda) 

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Věra Zahradníčková 

Za rodiče (žáků/ dětí):  Ing. Iveta Růžičková 

Omluveni:   0 

Přizvaní hosté:  0 

  

Program: 

1/ Zahájení a schválení Jednacího řádu 

2/ Noví členové Školské rady, zvolení zapisovatele 

3/ Schválení Výroční zprávy Základní školy a mateřské školy Mžany za období 2020 - 2021 

4/ Úprava ŠVP ZŠ Mžany (předmět matematika, informatika) 

5/ Projednání problematických oblastí ZŠ a MŠ 

6/ Diskuse 

 

Add 1/ 

Zasedání Školské rady bylo zahájeno 5. 11. 2021 ve 13.00 hod. předsedou panem Martinem Zámečníkem. 
Přítomni byli všichni členové.  

Členové Školské rady se usnesli na znění Jednacího řádu, domluvili si způsob komunikace. 

 

Add 2/ 

Informace o ukončení funkce 2 členů Školské rady: 

Mgr. Věra Vecková (zástupce pedagogických pracovníků) – vzdáním se funkce k 8. 10. 2021 

Ing. Šárka Kašparová (zástupce nezletilých žáků) – nezletilý žák přestal být od 1. 9. 2021 žákem ZŠ Mžany. 

 

Noví členové: 

Za pedagogické pracovníky - Mgr. Věra Zahradníčková (zvolena 12. 10. 2021) 

Za rodiče – Ing. Iveta Růžičková (zvolena 5. 10. 2021) 
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Školská rada zvolila zapisovatele paní Věru Zahradníčkovou, jako ověřovatele zápisu všechny zbývající 
členy rady. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 3  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Add 3/  

Členové Školské rady byli seznámeni s obsahem Výroční zprávy Základní školy a mateřské školy Mžany za 
školní rok 2020 - 2021. Bylo vyhodnoceno období distanční výuky. 

Školská rada jednohlasně schválila Výroční zprávu ZŠ a MŠ Mžany 2020 - 2021. 

Výsledek hlasování:  

Pro: 3   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Add 4/ 

Školská rada byla seznámena s požadavky na úpravu ŠVP ZŠ Mžany v oblasti matematiky. Učivo matematiky 
bude rozšířeno pro 1. a 2. ročník (1. období 1. stupně), především o oblast kompletního zvládnutí násobilky, 
aby mohlo být poskytnuto více prostoru pro řešení logických úloh, problematických příkladů pro 2. období 
1. stupně (3. – 5. ročník). Dále bude v ŠVP upraven obsah předmětu informatika. 

Školská rada schválila úpravu ŠVP ZŠ Mžany: 

Výsledek hlasování:  

Pro: 3   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Add 5/ 

Projednání požadavku ve směru ke zřizovateli Základní školy a mateřské školy Mžany o posouzení a navržení 
řešení současného nedostatečného zabezpečení prostor školy a mateřské školky a bezpečného pohybu dětí 
na zahradě v době, kdy na sousedícím pozemku volně pobíhají psi (bojové plemeno). Oprava nebezpečných 
či nevyhovujících míst – (viz též zpráva od oblastního inspektora BOZP pana Mgr. Miroslava Werlika ze dne 
26. 8. 2021 – předána panu starostovi Tomáši Valenovi). 

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

Aktuálně je nutné opravit: 

- Rozpadající se schody před vstupem do prostor ZŠ. 
- Dveře do budovy (do spojovací chodby) nejdou dlouhodobě zcela otevřít. 
- Protější dveře do zahrady (ve spojovací chodbě) nedoléhají, vypadávají, není možné je používat. 

 

V nejbližší možné době je potřeba řešit: 

- Nevyhovující oplocení se sousedícím pozemkem (z důvodu psů na zahradě souseda). 
- Nebezpečný betonový prostor před vstupem do sklepa (na toto poukázáno již vícekrát, např. 

v inspekční zprávě z roku 2018). 
- Vlhké a olupující se vnější omítky budovy školy, vlhkost a plíseň v ředitelně školy. 
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Školská rada bere na vědomí a ukládá panu Zámečníkovi předložit tento bod k projednání zřizovateli na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva Obce Mžany.  

Výsledek hlasování:  

Pro: 3   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Závěr 

Předseda Školské rady, pan Zámečník, poděkoval všem za účast a zasedání dne 5. 11. 2021 v 15.10 hod. 
ukončil. 

Prezentaci informací z jednání Školské rady na webu školy zajistí Mgr. Věra Zahradníčková v součinnosti 
s ředitelem školy. 

 

 

 

Ve Mžanech dne 5. listopadu 2021 

 

 

Zapsala:  Mgr. Věra Zahradníčková ………………………………………………………………………. 

 

Ověřili: Martin Zámečník  ………………………………………………………………………. 

 

Ing. Iveta Růžičková  ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


