
Zápis z jednání školské rady 2/2022 ze dne 20. 1. 2022 

Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Horní Benešov, Školní 338, 

příspěvková organizace 

 

zápis č.                       2/2022 

konaná dne                20. 1. 2022 

členové ŠR: 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Mgr. Martin Polok, MBA předseda ano 

Ludmila Klichová místopředsedkyně ano 

Mgr. Roman Imrich člen ano 

Ing. František Glogar člen omluven 

Martin Knap člen omluven 

Ing. Josef Monsport člen ano 

  

Program jednání: 

1. Dotazy na investice v rámci MŠ, ZŠ a ŠJ 

2. Různé 

3. Prohlídka rekonstruovaných učeben 

4. Závěr 

Ad 1 

Dotazy na investice v rámci MŠ, ZŠ a ŠJ: 

Předseda M. Polok položil dotaz ohledně investic MŠ, ZŠ a ŠJ. Ředitel školy 

Z. Žanda rozdělil probíhající investice do několika kategorií: 

- rekonstrukce školní jídelny – projekt revitalizace budovy je hotov, na 

jaře bude dodělána okolní zeleň a drobné reklamace 

- investice do vybavení školní jídelny – např. 2 kotle, pánev, sporák 

apod., cena cca ½ mil. Kč, spolufinancováno z MAS (dotace cca 80 %) 

- rekonstrukce jídelny mateřské školy – bude se žádat o příspěvek na 

nový kotel, myčku, sporák apod., odhadovaná cena 800 tis. Kč 



- zahrada mateřské školy – doplnění prvků enviromentální zahrady, 

odhadovaná investice 250 tis. Kč (dotace cca 85 %) 

- rekonstrukce prvního stupně základní školy bude probíhat od 2. května 

2022 do 20. srpna 2022, kdy budova bude doplněna o výtah (ze 

sklepení do půdních prostor, výběrové řízení v kompetenci zřizovatele 

Město Horní Benešov), proběhne rekonstrukce elektroinstalace 

v přízemí, 1. patře a půdních prostorách, doplnění rekuperace, výměna 

podlah a stropů, vytvoření WC pro imobilní osoby, celková cena je 

odhadována na 7 mil. Kč (hrazeno projekty, zřizovatelem, spoluúčast) 

- výuka v průběhu rekonstrukce budovy 1. stupně nebude omezena, ale 

bude probíhat částečně v budově 2. stupně, kongresovém sále a dalších 

vhodných prostorách 

- půda 1. stupně – vytváří se studie na využití jako 2 učebny (např. 

družiny) 

- dalším projektem je vybudování cvičné kuchyňky a pracovních 

činností, odhadovaná cena 4,5 mil. Kč (dotace cca 90 %) 

- projekt rekonstrukce budovy „staré jídelny“ – studie vypracována, 

letos se bude vytvářet projektová dokumentace, památkáři souhlasí 

s rekonstrukcí pouze v případě zachování čelní stěny 

- výhledově zmíněny investice do rekuperace a kotle budovy 2. stupně, 

rekonstrukce elektroinstalace budov mateřské školy (opravena je 

pouze kuchyně) a přístavby další třídy 

Ad 2 

Různé: 

Na dotaz M. Poloka ohledně kruhového objezdu mateřské školy odpověděl 

Z. Žanda, že je v řešení, čekají se vyjádření Města Horní Benešov, Police ČR 

apod. 

J. Monsport se ptal na aktuální situaci ohledně karantény. Z. Žanda vysvětlil 

aktuální stav řídící se nařízením hygieny a MŠMT, aktuálně byla karanténa před 

LVK pro 6. A a nyní je v karanténě 3. třída. 

L. Klichová se ptala na požadavky na Školskou radu. Z. Žanda žádné požadavky 

neměl. 

  



Ad 3 

Prohlídka rekonstruovaných učeben: 

Přítomní členové Školské rady si prohlédli nově rekonstruované učebny 

informatiky a matematiky. 

Ad 4 

Závěr: 

Příští schůzka rady:   

M. Polok ukončil zasedání Školské rady s tím, že další schůzka bude svolána 

předsedou na duben/květen 2022. 

  

Zapsal: Mgr. Roman Imrich 

Schválil: Mgr. Martin Polok, MBA 

V Horním Benešově dne 20. ledna 2022 

 


