
Zápis z jednání školské rady č. 3/2022 ze dne 30. 5. 2022 

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

příspěvková organizace 

 

zápis č.                       3/2022 

konaná dne                30. 5. 2022 

členové ŠR: 

JMÉNO FUNKCE PŘÍTOMEN 

Mgr. Martin Polok, MBA předseda ano 

Ludmila Klichová místopředsedkyně neomluvena 

Mgr. Roman Imrich člen ano 

Ing. František Glogar člen neomluven 

Martin Knap člen ano 

Ing. Josef Monsport člen omluven 

  

Program jednání: 

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

2. 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 prvního stupně základní školy začala od 2. května 2022, 

plánovaný závěr koncem srpna 2022, kdy budova bude doplněna o 

výtah (ze sklepení do půdních prostor, již drobné zpoždění stavby 

kvůli nálezu kosterních pozůstatků a prokopání se ke skalnímu 

masivu), proběhne rekonstrukce elektroinstalace v přízemí, 1. patře a 

půdních prostorách, snížení stropů, vytvoření WC pro imobilní osoby, 



rekonstrukce kotelny pozastavena kvůli původnímu projektu 

s plynovými kotly (vytvářen nový projekt s alternativními zdroji tepla) 

- školní jídelna – bude dodělána okolní zeleň, zavedení nového softwaru 

pro vedení školních jídelen (ZŠ a MŠ), zavedení výdeje obědů v ZŠ na 

čipy 

- zahrada mateřské školy – doplnění prvků enviromentální zahrady je již 

hotovo, chybí zavedení vodovodního řádu k vodním prvkům 

- projekt vybudování cvičné kuchyňky (umístění v budově prvního 

stupně v místě stávající družiny II) a pracovních činností (umístění 

v budově druhého stupně v místě stávající 4. B) 

- projekt rekonstrukce budovy „staré jídelny“ – momentálně 

z finančních důvodů odložen 

- pro nastávající školní rok 2022/23 možnost navýšení kapacity MŠ 

z důvodu velkého zájmu 

- v případě schválení zřizovatelem proběhne ještě v červnu 2022 oprava 

vrátníků a telefonů školních budov, částečná výměna za video-

vrátníky. 

Ad 2 

Závěr: 

Příští schůzka rady:   

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

předsedou na září–říjen 2022. 

  

Zapsal: Mgr. Roman Imrich 

Schválil: Mgr. Martin Polok, MBA 

V Horním Benešově dne 30. května 2022 


