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Školská rada při ZŠ a MŠ MŽANY, okres Hradec Králové 

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 4. 1. 2022 v prostorách ZŠ Mžany 

 

 

 

Přítomni: 

Za zřizovatele:   Martin Zámečník (předseda) 

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Věra Zahradníčková 

Za rodiče (žáků):   Ing. Iveta Růžičková 

Přizvaní hosté:  Tomáš Valena (starosta obce) 

    Mgr. Tomáš Zahradníček (ředitel ZŠ) 

    Ing. Jana Němcová (zastupitelka) 

Omluveni:   0 

 

 

  

  

Program: 

1/ Zahájení  

2/ Projednání požadavků na opravy a úpravy v ZŠ a MŠ Mžany 

3/ Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci 

4/ Aktivity ZŠ 

5/ Diskuse 

 

 

Add 1/ 

Zasedání školské rady bylo zahájeno 4. 1. 2022 ve 16.30 hod. předsedou panem Martinem Zámečníkem. 
Přítomni byli všichni členové i přizvaní hosté.  

 

Add 2/ 

Ředitel ZŠ a MŠ Tomáš Zahradníček přednesl školské radě aktualizované požadavky na opravy a úpravy v ZŠ 
a MŠ Mžany, které rovněž v písemné podobě předal zřizovateli.  
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Požadavky na opravy: 

- vlhkost a plíseň ve sborovně/ ředitelně školy 

- vnitřní dveře opatřit bezpečnostními skly (např. dveře u jídelny) 

- oplocení zahrady – zabezpečit před fyzickým kontaktem se psy  

- nevyhovující osvětlení ve třídách a sborovně ZŠ 

- na schodištích chybí madla a zábradlí 

- uvolněné zábradlí u tělocvičny 

- zatékání oknem v I. třídě 

- hasicí přístroje nejsou upevněny dle vyhlášky (buď 1,5 m nad zemí nebo řetízek) 

- kuchyň – sifon 

- kuchyň – zářivka 

- třídy MŠ – zářivky – 1x vyměnit zářivku, vypadané některé kryty 

- rozpadající se schody – obklad před vstupem do prostor ZŠ 

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

- betonový prostor před vstupem do sklepa  

- vlhké a olupující se vnější omítky budovy školy 

- žaluzie ve třídách ZŠ 

- nábytek v I. třídě (nedovírající dvířka, dvířka bez kování) – k výměně 

- podlahy ve třídách ZŠ (+ družině)  

- kuchyň – poškozené okno po vloupání 

- umývárna MŠ – sifon (umyvadlo u sprchy) 

- východ na zahradu z MŠ – nefunkční světlo 

- oprava chodníku podél budovy MŠ – na zahradě 

- 1x židle v družině – uvolněna sedací část 

- průhledné a prosklené dveře označit ve výši 1,1 – 1,6 m nad podlahou 

 

 

 

 

Add 3/  

Zřizovatel schválil podání žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje na školní rok 2022/ 2023 (rozvoj 
podmínek pro vzdělávání – inovace ve vzdělávání). 

Účel 1 – polytechnická výchova a vzdělávání 

Účel 2 – podpora digitalizace vzdělávání 
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Add 4/ 

Školská rada a přizvaní hosté byli seznámeni s pravidelnými aktivitami organizovanými pro děti. 

 

Klub anglického jazyka 

Čtenářský klub 

Florbal 

Výuka hry na hudební nástroje pro talentované žáky 

Doučování žáků s výukovými problémy (které nastaly především vlivem distanční výuky v uplynulém roce)  

Keramika  

Aktivní pátky v ŠD (akce, výlety, tematické aktivity) 

 

Zástupci ZŠ hovořili o dalších plánovaných akcích a programech. Ředitel školy poukázal na to, že akce 
pořádané školou nemohou znevýhodňovat některé žáky. Jedním z důležitých zásad školy je dobré klima 
školy. 

 

Add 5/ 

Diskuse  

 

 

Závěr 

Předseda školské rady, pan Zámečník, poděkoval všem za účast a zasedání dne 4. 1. 2022 v 18:00 hod. 
ukončil. 

Prezentaci informací z jednání školské rady na webu školy zajistí Mgr. Věra Zahradníčková v součinnosti 
s ředitelem školy. 
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Ve Mžanech dne 4. ledna 2022 

 

 

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

 

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

 

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

 

Tomáš Valena   ………………………………………………………………………. 

 

Mgr. Tomáš Zahradníček ………………………………………………………………………. 

 

Ing. Jana Němcová  ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


