
24. zasedání Školské rady při ZŠ Gutova konané 13. října 2015 

Přítomni: 

Mgr.Bc. Jiří Voneš, RNDr. Renáta Krejčí, Mgr. Jarmila Velichová, Mgr. Regína Dlouhá, 

Karolína Štrobachová, Ing. Denisa Kozáková, Ing. Robert Keller, Ing. Tomáš Pek, Blanka 

Třešňáková 

 

Program: 

1. Seznámení s ochutnávkou ve školní jídelně a vyřešení problému slanosti polévek. 

2. Schvalování výroční zprávy. 

3. Seznámení s investicemi a opravami ve škole o prázdninách a další plánované akce.  

4. Další podněty k jednání. 

5. Usnesení. 

 

Zápis: 

1. Seznámení s ochutnávkou ve školní jídelně a vyřešení problému slanosti polévek. 

 

V květnu a září 2015 byly provedeny ochutnávky pokrmů podávané ve školní jídelně. 

Po dohodě s pí Třešňákovou se budou pokrmy méně solit, protože slanost byla shledána u 

obou ochutnávek jako největší problém. 

 

Dále při zařazování uzenin do pokrmů bylo požádáno se vyhnout pikantním uzeninám, avšak 

nejlépe uzeniny z jídelníčku zcela vyřadit. 

 

Pí Třešňákové děkujeme za účast na jednání a za snahu vyhovět požadavkům. 

 

2. Schvalování výroční zprávy. 

 

Byly položeny dotazy k formálním záležitostem. Dotazy zodpovězeny p. ředitelem. 

 

Výročí zpráva je schválena. 

 

3. Seznámení s investicemi a opravami ve škole o prázdninách a další plánované akce.  

 

Byla provedena malba tříd, chodeb, WC, natřené radiátory. 

Zhotoven plot před školou-bude se zde tvořit zahrada s terasami pro PČ-pěstitelské práce. 

Amfiteátr bude školní zahradou pro družinu v odpoledních hodinách. Plánuje se výstavba 

dětského hřiště (hotové přibližně jaro 2016). 

 

4. Další podněty k jednání. 

 

 Ing. Pek – informace k Ceně Karla Čapka. Organizace kolem Ceny zatím v procesu. 

Budeme nadále sledovat. V momentu vyhlášení budeme ihned řešit. 

 Ing. Keller – dotaz k internetovým stránkám školy. Stránky mají zastaralý vzhled, 

měly by se renovovat. p. ředitel počítá s úpravou stránek cca do jednoho roku. 

 Elektronické žákovské knížky – postupně proběhlo kompletní zasíťování školy, již 

funguje elektronická třídnice, elektronické hodnocení. Na možnosti spuštění 



elektronické ŽK se intenzivně pracuje. Po provedení zkušebního provozu by se mohla 

elektronická ŽK spustit přibližně 9/2016, nejpozději spíše ale ke 2. pololetí 2017.  

 Ing. Pek – informoval o duplicitě plateb v Horském hotelu Krkonoše Jánské Lázně, 

který škola využívá pro rekreaci dětí (ŠvP a lyžařský výcvik). Na základě toho budou 

prověřeny smlouvy uzavřené k této činnosti. p. ředitel situaci řeší. 

 

 

5. Usnesení. 

 

Termín dalšího jednání Školské rady není zatím stanoven. Členové budou informováni. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Karolína Štrobachová 

 

 

 

 

 

 

 


