
ZÁPIS 

 

Z 5.zasedání školské rady konaného dne 6. 10. 2021 

 

Přítomní členové ŠR: 

 

Mgr. Roman Bednář, Ing. Marcela Jozífek Grochová, Ing. Irena Pechová, Mgr. Štěpán Prokop, 

RNDr. Radomíra Šafářová, Mgr. Věra Zapletalová 

 

Ostatní přítomní: Mgr. Romana Chlubnová – ředitelka školy 

 

 

Program: 

 

 

1. Schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Polnička za školní rok 2020/21 

1.1. Výroční zprávu obdrželi všichni členové ŠR e-mailem.  

1.2. Připomínky ke zprávě 

1.2.1. Ing. Jozífek Grochová – na straně 19 v titulku 13. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V 

ROCE 2021 je chybně uveden rok 2021 a je třeba opravit na 2020. Zároveň 

požádala o doplnění článku 16. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU 

ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 

VZDĚLÁVÁNÍ o bod „Spolupráce s obcí Polnička“    

1.3. Po výše uvedených úpravách byla Výroční zpráva schválena 

2. Změna jednacího řádu 

2.1. Stávající jednací řád byl schválen v rove 2009 pro tříčlennou ŠR, v současné době je 

rada šestičlenná, proto byl upraven bod o schvalování zápisu pouze dvěma členy ŠR 

(původně schvalovali všichni členové) 

2.2. Byl doplněn bod pro zveřejňování zápisů z jednání ŠR na webových stránkách školy  

3. Diskuse 

3.1. Plnění úkolů z předchozí ŠR 

3.1.1. Opravy budovy školy 

3.1.1.1. Oprava fasády dokončena 

3.1.1.2. Uvolněná prkna v obložení byla částečně opravena při rekonstrukci staré 

budovy 

3.1.1.3. Dlouhodobější technické problémy budou zahrnuty do rozpočtu obce na 

příští rok, výhledově zahrnout i rekonstrukci nové školní budovy 

3.1.2. Možnost dopravy pro žáky z okolních obcí 

3.1.2.1. Byla odeslána nová žádost na KÚ Jihlava k posunutí linek školních 

autobusů (předchozí žádost školy byla zamítnuta, nyní podpořeno i OÚ) 

3.1.2.2. Mgr. Bednář propočítal náklady na školná autobus cca 50000 na rok a 

jednu jízdu. Je třeba prodiskutovat tuto možnost se zastupiteli obce a případně 

zařadit do rozpočtu obce 

3.1.3. Obědy pro občany obce 

3.1.3.1. Zastupitelé a RO byli seznámeni s informací o možnosti zajistit obědy i 

pro občany obce. Nejprve je třeba zjistit zájem občanů, poté se bude obec 



zabývat možnostmi donášky do domu. Je třeba zveřejnit článek v Novinkách, 

aby se zjistilo, jak velký zájem by byl mezi občany obce. Cena oběda bude 70 

Kč. V případě donášky do domu pravděpodobně s dalším příplatkem. 

3.2. Opakované jednání o možných budoucích úpravách školního areálu. Byl znovu 

diskutován návrh pana Bednáře řešit školní zahradu, resp. prostranství za školou 

koncepčně – zahrnout zahradu pro MŠ a ŽŠ, hřiště či tělocvičnu pro školu. Bylo by 

dobré oslovit odborníky a vytvořit návrh pro další diskusi. Nejprve je nutné oslovit 

zastupitele obce a zjistit jejich pohled na prostranství za školou – týká se hlavně 

možnosti vybudování nové sportovní haly.   

3.3. Paní ředitelka informovala ŠR o přípravách oslav 130. výročí založení školy. Oslava je 

plánována na 23.11.2021. Od 14:00 bude škola otevřena pro veřejnost, budou zde 

organizované i samostatné prohlídky, v 17:00 proběhne svěcení nově opravené školy. Je 

připravován i almanach s dobovými fotografiemi a příspěvky pamětníků. 

 

Usnesení č. 6/2021 

 

1. ŠR schvaluje Výroční zprávu ZŠ a MŠ Polnička za školní rok 2020/21  

2. ŠR schvaluje úpravy jednacího řádu 

3. ŠR pověřuje předsedkyni ŠR prodiskutovat s vedením obce a finanční komisí  

a. dlouhodobé opravy školní budovy 

b. možnost dopravy pro žáky okolních obcí – školní autobus 

c. zájem o školní obědy – článek v Novinkách  

d. úpravy areálu za školou, hlavně názor na vybudování nové sportovní haly 

 

 

Zapsal předseda ŠR RNDr. Radomíra Šafářová                       V Polničce dne 11.10.2021 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Věra Zapletalová  

Ing. Marcela Jozífek Grochová 


