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V Pozděchově 11. 10. 2022 

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ a MŠ Pozděchov dne 11. 10. 2022 

 

Přítomni: Adéla Ježková, Zdenka Novosádová, Eva Smetanová 

Omluveni: 

Hosté:  Petra Zgarbová 

 

 

Program: 

1. Projednání výroční zprávy o činnosti školy 

2. Projednání ŠVP a jeho schválení  

4. Návrh rozpočtu 

5. Různé a diskuse 

 

Vzhledem k onemocnění členky Školské rady, došlo ke kombinaci setkání. Dva členové 

Školské rady byli ve škole osobně a jedna se připojila on-line z domu. 

S kombinací setkání všichni souhlasili. 

 

Ad 1) Projednání výroční zprávy o činnosti školy 

Členové školské rady byli seznámeni s výroční správou o činnosti školy 2021/2022. 

Uvedený dokument je k dispozici na internetových stránkách školy 

(http://www.skolapozdechov.cz). 

 

Hlasování o výroční zprávě ZŠ a MŠ Pozděchov: 

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0. 

Výroční zpráva byla přijata. 
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Ad 2) Projednání ŠVP  a jeho schválení 

Ředitelka školy seznámila členy školské rady s aktualizací ŠVP. Do ŠVP byla zanesena 

aktualizace v souvislosti s novou digitalizací a novým předmětem Informatika ve škole. ŠVP 

bylo vypracováno na základě nového RVP. 

Uvedený dokument je k dispozici na internetových stránkách školy 

(http://www.skolapozdechov.cz) a bude předán obecnímu zastupitelstvu.  

 
Hlasování o aktualizaci ŠVP ZŠ a MŠ Pozděchov: 

Pro: 3, Proti: 0, Zdržela se hlasování: 0. 

Aktualizace ŠVP byla přijata. 

 

Ad 3) Návrh rozpočtu 

Škola v letošním roce potřebuje pracovat podle nového ŠVP, bohužel rozvody elektřiny ve 

škole nejsou přizpůsobeny takovému náporu počítačů. Bude potřeba modernizovat rozvody, 

aby síť byla bezpečná a umožnila žákům pracovat v dobrých podmínkách k rozvoji digitálních 

kompetencí. 

Důležitou opravou ve škole je rozvod vodovodního potrubí, které je v havarijním stavu. Obec 

byla o skutečnosti již dříve informována a domluvili jsme se na podání finanční nabídky ke 

schválení obcí. 

Z revizí konané ve škole je nutné pořízení kamery u vchodu MŠ, která bude sloužit 

k bezpečnému vstupu osob do budovy MŠ. 

K narůstajícímu počtu dětí bude potřeba modernizovat šatní skříňky v MŠ. Je možná po 

domluvě i renovace. 

Do rozpočtu bude zahrnut i nákup plynového ventilu, který je potřeba na základě revizní 

zkoušky vyměnit. 

V kuchyni byl revizí vyřazen kráječ, který bude potřeba nahradit novým. 

Některé spotřebiče jsou velmi staré a berou více energie. Z důvodu šetření energií 

navrhujeme koupi nového mrazáku a lednice. 
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Nutná je výměna nouzového osvětlení a dalších el. závad popsaných v revizní zprávě 

(posunutí zásuvky, změna krytů, apod.) – opět vychází z revize. Hrozí pokuta při nedodržení 

výměny. 

Z revize je potřeba i oprava pískoviště – k projednání. 

Oprava povrchu před školou ( kvůli úrazům dětí ). 

 

Ad 5) Různé a diskuse 

-oprava střechy – realizována obcí v měsíci září – poděkování 

-plavání – navýšení rozpočtu 

-soc. poradna 

-sponzorské dary 

-šablony lll. 

-Zápis z jednání školské rady bude zaslán emailem členům školské rady a umístěn na 
webových stránkách školy 

 

Závěr: 

Schválení programu školské rady – schváleno všemi přítomnými 

Schválení aktualizace ŠVP - schváleno všemi přítomnými 

Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2021/2022 - schváleno všemi přítomnými 

 

………………………………………………………….. 

za Školskou radu Adéla Ježková, předsedkyně 

…………………………………………………………. 

za ZŠ a MŠ Pozděchov Petra Zgarbová, ředitelka - host 

…………………………………………………………. 

za Školskou radu Eva Smetanová, zapisovatelka  

…………………………………………………………. 

za Školskou radu Zdenka Novosádová 
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