
ZÁPIS 
 
Ze 7. zasedání školské rady konaného dne 2. 3. 2022 
 
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 nové verze školního řádu ZŠ a MŠ Polnička  

1.1. Upravený školní řád obdrželi všichni členové ŠR e-mailem  
1.2. Školní řád byl jednohlasně schválen  

2. Diskuse 
2.1. Plnění úkolů z předchozí ŠR 

2.1.1. Opravy budovy školy 
2.1.1.1. Některé opravy školní budovy byly již zohledněny v rozpočtu obce na rok 

2022, další se začlení v případě dobré finanční situace či dostupné dotace 
(rampa, schody ke školce, učebna fyziky, svod do kanalizace).  

2.1.2. Možnost dopravy pro žáky z okolních obcí 
2.1.2.1. Nová žádost na KÚ Jihlava k posunutí linek školních autobusů byla opět 

zamítnuta. V obecním zastupitelstvu proběhla diskuse o možnosti zřízení 
školního autobusu. OZ tuto možnost zváží, ale je třeba získat více informací - 
např. kolik dětí by dojíždělo, rozpočet, spolufinancování.  

2.1.2.2. Bylo by dobré oslovit i školy, které již podobný školní autobus provozují a 
zeptat se na zkušenosti 

2.1.3. Obědy pro občany obce 
2.1.3.1. V listopadu byla v Novinkách uveřejněna výzva pro občany, aby v případě 

zájmu o obědy ze školní jídelny kontaktovali zaměstnance obce. Nikdo se 
nepřihlásil. 

2.1.4. Úpravy areálu za školou  
2.1.4.1. Zastupitelé byli informováni o jednání ŠR v tomto bodě. Souhlasí 

s celkovou rekonstrukcí tohoto areálu a z rozpočtu obce byla uvolněna finanční 
částka na vytvoření studie budoucích úprav. Oslovena bude firma, která se 
touto činností dlouhodobě zabývá a má již zkušenosti z jiných škol.  

2.2. Ing. Irena Pechová informovala o dalších nutných opravách školní budovy 
2.2.1. Kotelna – je třeba odstranit starý kotel a místnost by se mohla upravit jako sklad 
2.2.2. Nutné úpravy kvůli požárním předpisům 

2.3. Další informace ze školy  
2.3.1. Probíhá sbírka na Ukrajinu 
2.3.2. Vybavení školy nábytkem a nové grafické označení tříd a místností 



2.3.3. Personální změny 
2.3.4. Plánované akce školy 

2.3.4.1. 15.3 – otevřená škola  
2.3.4.2. 4.4 Aprílová škola pro rodiče 
2.3.4.3. Akce pro děti a rodiče ze Světnova a Škrdlovic 

2.4. Mgr. Štěpán Prokop – informace o výuce před Vánocemi, kdy kvůli Covid 19 
onemocněla řada učitelů, škola však situaci úspěšně zvládla. 

2.5.  Ing. Marcela Jozífek Grochová – Zapojení školy do přípravy deskové hry – vymyslet 
otázky z historie a současnosti obce na hrací karty  

2.6. Mgr. Roman Bednář  
2.6.1. Dotace na nářaďovnu v sokolovně zatím není, musíme dále čekat na vyhodnocení 
2.6.2. Stížnosti na novou podlahu v sokolovně – výrazně klouže, je třeba ji častěji stírat 
2.6.3. Informace o tělocvičně při 2.ZŠ ve Žďáře – udržitelnost 

 
Usnesení č. 7/2022 
 

1. ŠR schvaluje úpravy školního řádu  
 
 
Zapsal předseda ŠR RNDr. Radomíra Šafářová                       V Polničce dne 2.3.2022 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Věra Zapletalová  

Ing. Marcela Jozífek Grochová 


