
Zápis z jednání školské rady č. 4/2022 ze dne 12. 10. 2022 

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

příspěvková organizace 

 

zápis č.                       4/2022 

konaná dne                12. 10. 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 ne 

Martin Knap člen ano 

Ing. Josef Monsport člen omluven 

  

Program jednání: 

1. Výroční zpráva 

2. Různé 

3. Závěr 

Jednání ŠR zahájil předseda ŠR Mgr. Martin Polok, MBA.  

Ad 1 

Projednání výroční zprávy o činnosti školy: 

Výroční zprávu pro školní rok 2021/2022 uvedl ředitel Mgr. Zdeněk Žanda, 

MBA. Upozornil na drobné změny, které byly na zprávě provedeny. Zdůraznil 

investiční akce v minulém školním roce (rekonstrukce prvního stupně – výtah, 

podhledy, inženýrské sítě apod.). Obeznámil radu s novým zabezpečením budovy 

prvního stupně. V rámci dalších projektů byla zmíněna rekonstrukce a vybavení 

učebny cvičné kuchyně a pracovních činností. V rámci MŠ je hotová zahrada 

a zahradní prvky. 

4 PRO (bod schválen) 



Ad 2 

Různé: 

V dalším roce chce ředitel školy opravit kotelny budov školy (plynový kotel nebo 

tepelné čerpadlo). Dále doplnění vybavení kuchyní základní školy a mateřské 

školy.  

Čipy na vydávání obědů ještě nejsou funkční (cena softwaru byla vysoká 

a nepočítalo se s ní v rozpočtu). 

Škola má nové webové stránky. 

Aktuálně a urgentně se hledá nový učitel/učitelka do 4. třídy, kde končí současná 

paní učitelka. 

V mateřské škole od 1. září funguje dětská skupina. 

Na konci schůze se konala prohlídka opravených učeben prvního a druhého 

stupně. 

Pan Ing. František Glogar již nekandidoval do dalšího volebního období a nyní se 

čeká na zvolení nového člena školské rady za zřizovatele. 

Ad 3 

Závěr: 

Příští schůzka rady:   

Bude svolána předsedou v období měsíce ledna a února 2023. 

  

Zapsal: Mgr. Roman Imrich 

 

 

Schválil: Mgr. Martin Polok, MBA 

 

V Horním Benešově dne 12. října 2022. 

 


