
Zápis ze schůze zasedání školské rady ZŠ Všeň 

 

Datum : 26.9.2022 od 16.30 hod.  

Místo konání : ZŠ Všeň 

 

Přítomni :  Mgr. Daniela Hana Kožuriková, Monika Poláchová, Jana Tomášková, Ilona Hovorková 

 

Program: 

1. Seznámení s programem, určení zapisovatele 
2. Seznámení s Výroční zprávou o činnosti Základní a Mateřské školy Všeň za rok 2021/2022 
3. Seznámení s dokumenty bezpečnostní prověrky školy 
4. Změna bodu č. 8 – přezkoušení v případě absence - ve školním řádu ZŠ Všeň 
5. Předběžné seznámení s návrhem na rozpočet ZŠ a MŠ 
6. Akce ZŠ a MŠ a společné akce s obecními aktivitami a společensko-kulturními akcemi. 

 

 

1. Ilona Hovorková seznámila přítomné s programem schůze, program byl odsouhlasen. 
Byla určena zapisovatelka schůze – Ilona Hovorková 
 

2. Ředitelka Mgr. Daniela Kožuriková  předložila členům školské rady k seznámení Výroční 
zprávu ZŠ Všeň.  Po zhlédnutí bylo odsouhlaseno odeslání členům školské rady v elektronické 
podobě a případné připomínkování a vyjádření se k uvedenému taktéž elektronickou formou.  
Dále bylo navrženo Ilonou Hovorkovou následné schválení dokumentu taktéž formou 
elektronické komunikace a to zejména z důvodu, aby se neprodlužoval termín schválení. 
Toto bylo všemi členy školské rady i Mgr. Danielou Kožurikovou odsouhlaseno. 
 

3. Ředitelka Mgr. Daniela Kožuriková seznámila členy školské rady s dokumentem bezpečnostní 
prověrky ZŠ a MŠ Všeň.  
Dokument zpracovala p. Mečířová 
- lékařské prohlídky – bez závad 
- revize spalin. ces a plyn. kotle – bez závad 
- elektrorevize – neprovedeno  
- tělocvična – revize nářadí – zajistí zřizovatel 
- elektrozabezpečovací systém ve škole fa Torex – zjištěny závady na funkčnosti – v řešení 
- zabezpečení vstupu do objektu školy – navržen systém kódového zámku u vchodu 
s videotelefonem -  v řešení 
- odpad ve třídě u vchodových dveří – vytéká na ulici – závada  
- výdejna jídla – zařízení  - závady dle instrukcí KHS 
- elektroinstalace školy – závady hlášeny dlouhodobě 
 
 
 



4. Školní řád – změna v bodě č. 8. – absence 
Na návrh Mgr. Daniely Kožurikové proběhne zápis do školního řádu v bodě č. 8. absence, kdy 
bude hodnocena 30% absence jako hraniční k návrhu na přezkoušení komisí školy. Toto bylo 
členy školské rady odsouhlaseno. 
 

5. Seznámení s předběžným návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Všeň. 
 

6. Akce ZŠ a MŠ Všeň a společné akce s obecními společensko-kulturními akcemi. Propojení a 
návrhy na aktivity a možnosti zapojeni se do obecních aktivit.  
 
 
  
 

 

 

 


