
Výroční zpráva o činnosti Školské rady ZŠ Gen. Janka za rok                 

2011/2012. 
 

Školská rada pracovala ve složení: 
 

Ing. Jiří Jezerský 

Libuše Boháčová 

PaedDr. Šárka Valentová 

Mgr. Slavomír Gajda 

Kamil Taube 

Mgr. Stanislava Maléřová 

 

V průběhu školního roku proběhly 4 schůzky Školské rady v termínech: 
 

17. 10. 2011 (omluven p. Kamil Taube) 

9. 1. 2012  

14. 4. 2012 (omluvena PaedDr. Šárka Valentová) 

12. 6. 2012 (omluven p. Kamil Taube a Mgr. Stanislava Maléřová) 

 

První schůzku svolala p. ředitelka Mgr. Šárka Fehérová. Na této schůzce byla zvolena 

předsedkyně Mgr. Stanislava Maléřová a všichni členové byli poučeni o fungování, 

povinnostech a pravomocích školské rady. 

V průběhu druhé schůzky byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy v uplynulém 

školním roce 2010/2011. A Školská rada dostala základní informace o podmínkách dotací na 

ozdravné pobyty žáků ve školním roce 2011/2012. Jelikož podmínky byly ve stávajícím stavu 

pro školu nepřijatelné byl p. Kamil Taube pověřen zjištěním dalších podrobných informací 

o těchto dotacích. Paní ředitelka poté provedla ve všech třídách průzkum zájmu žáků a rodičů 

o tyto pobyty. 

Třetí schůzka doporučila dále hledat možnosti jak žákům naší školy poskytnout ozdravné 

pobyty.  

Poslední schůzka školního roku 2011/2012 konstatovala po informacích podaných paní 

ředitelkou, že zájem rodičů a žáků o 14ti denní ozdravné pobyty je malý a škola nebude žádat 

o dotace z Fondu dětí ohrožených znečištěným prostředím. Školská rada byla seznámena 

s možností využití nabídky společnosti EVRAZ s financováním školy v přírodě v kratším 

termínu. Tato nabídka byla po jednáních ze strany školy a poskytovatele přijata. 

Během všech schůzek byla Školská rada průběžně informována o provozních problémech 

školy a jejich více či méně úspěšném řešení. Jednalo se o novém systému objednávání stravy 

ve školní jídelně, opravu dveří školní jídelny a vstupů do jednotlivých pavilónů. Také nebyla 

úspěšně vyřešena oprava světlíků nad šatnami žáků. Z dotace Arcelor Mittal (minigrantu) 

a daru byly doplněny nové knihy do školní knihovny (poděkování Mgr. Marii Bernadyové  

a Ing. Jiřímu Jezerskému).  

 

 

 

 

Zapsala Mgr. Stanislava Maléřová                   


