
ZÁPIS 

 

Z 5.zasedání školské rady konaného dne 24. 6. 2021 

 

Přítomní členové ŠR: 

 

Mgr. Roman Bednář, Ing. Irena Pechová, Mgr. Štěpán Prokop, RNDr. Radomíra Šafářová  

 

Ostatní přítomní: Mgr. Romana Chlubnová – ředitelka školy 

 

Omluvení: Ing. Marcela Jozífek Grochová, Mgr. Věra Zapletalová 

 

Program: 

 

 

1. Informace o průběhu školního roku  

1.1. Paní ředitelka Mgr. Romana Chlubnová seznámila školskou radu s průběhem školního 

roku 2020/21 a se zkušenostmi z distanční výuky. Protože většina členů školské rady 

byla přítomna na posledním zasedání zastupitelstva obce, kde paní ředitelka informovala 

všechny přítomné podrobně o tomtéž, na jednání školské rady se zaměřila podrobněji na 

dva body: 

1.1.1. Rotační výuka – paní ředitelka se snažila získat výjimku z rotační výuky pro naši 

školu, která splňovala podmínky vzhledem k počtu žáků a formy málotřídní školy. 

Ačkoli proběhla intenzivní jednání s ministerstvem školství a zdravotnictví, výjimka 

nebyla povolena. ZŠ a MŠ Polnička byla však zmíněna na půdě Senátu, kde paní 

senátorka Němcová použila naši školu jako příklad organizace, která se snažila o 

umožnění výuky pro všechny děti, ale výjimka z rotace jí nakonec nebyla povolena. 

1.1.2. Informace o testování žáků na Coronavirus – probíhá pravidelně každé pondělí, a 

také při příchodu žáků během týdne, ředitelka odesílá výkazy na cfa.uzis.cz. V 

případě zájmu vystaví dětem i potvrzení. Všechny provedené testy dětí i 

zaměstnanců byly negativní.  

1.1.3. ŠR byla seznámena i s návrhem školy na vyhlášení ředitelského vola na poslední 

tři dny školního roku kvůli zahájení prací v nové budově, to však nebylo schváleno 

zřizovatelem. Poznámka ŠR k tomuto bodu: ředitel má pouze oznamovací povinnost 

vůči zřizovateli, udělení ředitelského volna je plně v kompetenci ředitele a 

nepodléhá schvalování. 

2. Diskuse 

2.1. Paní Pechová seznámila ŠR s technickým stavem nové budovy a problémy, které je 

třeba řešit  

2.1.1. aktuálně 

2.1.1.1. Plíseň na fasádě 

2.1.1.2. Fasáda poškozená od krup 

2.1.1.3. Uvolněná prkna v obložení 

2.1.2. Dlouhodobější technické problémy 

2.1.2.1. Rampa u jídelny  

2.1.2.2. Schodiště ke školce 



2.1.2.3. Pletivo u školní zahrady 

2.1.2.4. Kamenná zídka směrem k Wimmerovým 

2.2. Škole se podařilo organizačně zajistit uzavírání hlavní brány do areálu MŠ 

2.3. Dalším bodem bylo jednání o možných budoucích úpravách školního areálu 

2.3.1. Zahrada u školky – ačkoli dotace na přírodní školní zahradu nebyla udělena, bylo 

by dobré začít zahradu postupně upravovat 

2.3.2. S tím souvisel návrh pana Bednáře řešit školní zahradu, resp. prostranství za 

školou koncepčně a řešit nejen zahradu pro MŠ, ale i hřiště či tělocvičnu pro školu. 

ŠR se bude tímto návrhem dále zabývat. 

2.4. Obavou do budoucna je klesající počet žáků školy. Protože pro mnoho rodičů z okolních 

obcí je jedním z hlavních kritérii doprava, seznámila nás paní ředitelka se snahou 

vytvořit vhodné podmínky pro cestu do a ze školy pro děti z okolních obcí. Jednání 

s firmou ZDAR byla úspěšná, není problém přizpůsobit autobusy, KÚ však žádost 

zamítl. Diskutovala se i možnost školního autobusu – otázkou jsou finance. Pan Bednář 

se bude tímto bodem blíže zabývat ve snaze navrhnout možné řešení s ohledem na 

možnosti školy s podporou zřizovatele.  

2.5. Školní jídelna má kapacity pro přípravu obědů i pro občany obce, to je však nyní 

využíváno minimálně. Problém je s donáškou do domu (ostatní firmy dovážejí jídlo až 

domů). ŠR navrhuje zajistit v součinnosti s obcí donášku / rozvoz pro občany Polničky 

ve snaze využít efektivně kapacitu školní jídelny. Od září bude také obnovena příprava 

svačin pro žáky školy.  

 

 

Usnesení č. 5/2021 

 

1. ŠR pověřuje předsedkyni ŠR prodiskutovat s vedením obce a finanční komisí krátkodobé 

i dlouhodobé opravy školní budovy 

2. ŠR pověřuje pana Bednáře vyhledáním informací k bodu 2.4 – možnost dopravy pro žáky 

okolních obcí 

3. ŠR pověřuje předsedkyni ŠR prodiskutovat s vedením obce možnosti distribuce obědů ze 

školní jídelny 

 

Zapsal předseda ŠR RNDr. Radomíra Šafářová                       V Polničce dne 24.6.2021 

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Roman Bednář  

Ing. Irena Pechová 


