Zpráva o činnosti školské rady
ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem
za rok 2011
1.

Šestičlenná školská rada pracovala v závěru svého funkčního období v nezměněném složení:
zástupci jmenovaní zřizovatelem Města Lysá n. L. – František Blažek, Petr Kopecký
zvolení zákonní zástupci žáků – Zděňka Kubálková, Ivana Bláhová
zvolení pedagogičtí pracovníci – Olga Škanderová, Pavla Strnadová

2.

První schůze školské rady v roce 2011 se konala 24. ledna. Vedle členů rady se jí zúčastnil i
ředitel školy Karel Špecián. Rada schválila rozbor hospodaření za rok 2010 a návrh rozpočtu
na rok 2011. Ten s ohledem na finanční situaci školy nezahrnoval větší investice hrazené
z prostředků školy. Delší čas si vyžádala diskuse nad množícími se stížnostmi na stravování
(kvalita jídel) ve školní jídelně. Bylo navrženo zavedení sešitu pro postřehy žáků a pedagogů
ohledně stravování ve školní jídelně.
(Pozn.: V průběhu zimy se konala degustace, kontrola množství nabízených jídel, velikost
porcí a kvality jídel, které se zúčastnili i rodiče žáků ZŠ B. Hrozného a ZŠ Komenského a
zástupci města jako zřizovatele škol. Následná jednání rodičů, zástupců škol a zřizovatele
s odpovědnými pracovníky provozovatele jídelny - společnost Eurest - vedla k některým
opatřením včetně personálních změn.)
V závěru schůze informoval přítomné ředitel školy o připravovaných oslavách 75. výročí
otevření Masarykovy školy - dnes budova I. stupně.

3.

Druhá schůze školské rady se konala 5. září 2011 opět za účasti ředitele Karla Špeciána. Rada
schválila upravené znění školního vzdělávacího programu, upravený školní řád a výroční
zprávu ředitele školy. Projednala také dlouhodobý plán školy. Přítomní byli informováni o
přípravách oslav 75. výročí otevření Masarykovy školy ve dnech 6. a 7. října.
Ředitel Karel Špecián v závěru poslední schůze školské rady v tomto složení poděkoval všem
jejím členům za jejich práci.

K poděkování za práci členům končící školské rady se připojuje

Petr Kopecký, předseda

3. 10. 2011

