
Výroční zpráva o činnosti Školské rady ZŠ Gen Janka 

za školní rok 2012 / 2013 
 

 

Školská rada pracovala ve složení: 

Ing. Jiří Jezerský 

Libuše Boháčová 

PaedDr. Šárka Valentová 

Mgr. Slavomír Gajda 

Ivana Gitterová 

Mgr. Stanislava Maléřová 

 

 

V průběhu školního roku proběhly 3 schůzky školské rady: 

 

23.10.2012 omluven: Ing. Jiří Jezerský 

                   host:  Mgr. Šárka Fehérová 

29.1.2013   host:  Mgr. Eliška Svobodová 

4.6.2013     omluveni: Ing. Jiří Jezerský, PaedDr. Šárka Valentová 

                   host:  Mgr. Šárka Fehérová 

 

Na první schůzce byla Školská rada informována, že p. Kamil Taube již dále ze zákona 

nemůže  být členem , protože již žádné z jeho dětí školu nenavštěvuje. Po začátku šk. roku 

byly vyhlášeny doplňkové volby a novou členkou školské rady byla zvolena p. Ivana 

Gitterová. 

Školská rada pak schválila upravený školní řád a závěrečnou zprávu školy za rok 2011/2012. 

 

V průběhu druhé schůzky probíhala debata k připomínkám a požadavkům rodičů k vybavení 

školy. Dále byly diskutovány značné problémy s chováním a agresivitou žáků i některých 

rodičů a stále se množící krádeže. Školská rada byla informována o rozhodnutí školy vytvořit 

Etický kodex chování pro rodiče. Další body jednání se týkaly hledání financí a dotací na 

různé projekty školy ( nákup učebnic, dokončení regulace topení ve škole, projekt malé 

tělocvičny ). 

 

Třetí schůzka již byla ve znamení příprav školy na ukončení stávajícího školního roku a 

nutných příprav na nový školní rok. P. ředitelka Mgr. Šárka Fehérová hovořila o úpravách 

školního vzdělávacího programu a o spojení dvou 8.tříd do jedné 9. třídy. Dále je třeba ve 

škole vyřešit zajištění výuky plavání v jiném zařízení, protože stávající smlouva byla 

vypovězena. Školská rada podpořila školu v její snaze vyřešit úpravu školního hřiště a 

oddělení pozemků školy od Bike parku. 

V tomto školním roce začala na škole působit školní psycholožka a je snaha o zvýšení jejího 

úvazku na naší škole. 

Školská rada nakonec školního roku vyjádřila poděkování všem pedagogům i ostatním 

zaměstnancům školy za práci v uplynulém školním roce. 

 

 

Zapsala  Mgr. Stanislava Maléřová 


