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Školská rada při ZŠ a MŠ MŽANY, okres Hradec Králové 

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 10. 5. 2022 v prostorách ZŠ Mžany 

 

Přítomni: 

Za zřizovatele:   Martin Zámečník (předseda) 

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Věra Zahradníčková 

Za rodiče (žáků):   Ing. Iveta Růžičková 

Omluveni:   0 

  

Program: 

1/ Zahájení  

2/ Kontrola plnění požadavků na opravy a úpravy v ZŠ a MŠ Mžany 

3/ Plánované aktivity ZŠ  

4/ Podpora ukrajinských dětí 

5/ Diskuse 

 

Add 1/ 

Zasedání školské rady bylo zahájeno 10. 5. 2022 ve 14.30 hod. předsedou panem Martinem Zámečníkem. 
Přítomni byli všichni členové. 

Add 2/ 

Na základě požadavků na opravy v předchozím období bylo kontrolováno, zda se již nějaká ze závad podařila 
odstranit. Paní Ing. Iveta Růžičková nabídla obci Mžany možnost případných stavebních prací (např. 
zabezpečení nebezpečného betonového prostoru před vstupem do sklepa). Pan Martin Zámečník projedná 
toto se zřizovatelem.          

 

Požadavky na opravy + řešení problému: 

- vlhkost a plíseň ve sborovně/ ředitelně školy (zdi vysoušeny vysoušečem) 

- oplocení zahrady – zabezpečit před fyzickým kontaktem se psy (OÚ Mžany zadává vypracování projektové 
dokumentace úprav školní zahrady, ve kterém bude zahrnuta i úprava oplocení.) 

- kuchyň – sifon (opraveno) 

- kuchyň – zářivka (opraveno) 

- dveře do budovy (do spojovací chodby) nejdou dlouhodobě zcela otevřít (opraveno) 

- umývárna MŠ – sifon (umyvadlo u sprchy) (opraveno) 
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Add 3/  

Členové školské rady byli seznámeni s plánovanými školními akcemi: škola v přírodě, cyklovýlet, školní výlet 
na Staré hrady, projektový den o pravěku, lehkoatletické závody, muzikál, exkurze zaměřená na historii 
Hradce Králové, zemědělský den v Sověticích, přespávání ve škole - táborový oheň - stezka odvahy. 

 

Byla projednána případná organizační pomoc. 

 

Add 4/ 

Členové školské rady byli seznámeni s podporou ukrajinských žáků ze strany školy: 

- Individuální výuka českého jazyka v rozsahu 5 hodin týdně (v trvání do konce školního roku) 
- Obědy pro děti ve výši 1620,- Kč na dítě (získáno z Nadace WOMEN FOR WOMEN) 
- Školní pomůcky ve výši 1000,- na dítě (získáno z Nadace Charta 77) 
- Učebnice pro Ukrajinu (z Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation) 
- Ukrajinsko-český/ česko-ukrajinský slovník (poskytlo vydavatelství e-knih.cz) 
- Zapůjčení tabletů, kalkulaček, fléten a jiných školních pomůcek. 

 
Byla přednesena prosba o uhrazení školního výletu těmto dětem ze strany zřizovatele, zapůjčení 
jízdního kola na akci „cyklovýlet“ po okolí. 

 

Add 5/ 

Diskuse  

 

Závěr 

Předseda školské rady, pan Martin Zámečník, poděkoval všem za účast a zasedání dne 10. 5.  2022 v 16:00 
hod. ukončil. 

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

 

 

Ve Mžanech dne 10. 5. 2022 

 

 

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

 

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

 

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


