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Důvod zpracování dodatku: 
Vzhledem k tomu, že k 1. 8. 2012 došlo ke změně vedení školy, vypracovala Mgr. Alena Patáková výroční 
zprávu už ke dni 30. 6. 2012. Protože školní rok 2011/2012 je ukončen až 31. 8. 2012, je potřeba, aby 
výroční zpráva byla vyhotovena k datu konce školního roku, tj. k 31. 8. 2012. 

Výčet činností, které proběhly v období od 1. července do 31. srpna 2012: 
Rekonstrukce vnitřních prostor školy: 
• oprava podlah ve dvou učebnách v přízemí 
• výmalba dvou učeben 
• částečná rekonstrukce učebny fyziky a chemie 
• výmalba kuchyně a přilehlých skladových prostor 
• výmalba vestibulu školy 
• rekonstrukce šaten a úprava dolní chodby 
• rekonstrukce místnosti bývalé posilovny pro klubou činnost místních spolků (Klub maminek, Royal 

Rangers) 

Personální změny: 
• K 1. 8. 2012 byl starostou obce Kašavy Josefem Jarcovjákem jmenován do funkce ředitele školy Mgr. 

Zdeněk Vlk. 
• K 1. 8. 2012 byla ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Vlkem jmenována do funkce zástupkyně ředitele školy 

PhDr. Jana Langerová. 
• Od 27. 8. 2012 byl uzavřen nový pracovní poměr s   

Mgr. Martinou Vaculovou (učitelka 1. třídy), 
Mgr. Ditou Chalabalovou (učitelka 3. třídy),  
Mgr. Vladimírem Drápalem (učitel M, TV, PŘ, PV, výchovné poradenství), 
Mgr. Lucií Tomečkovou (učitelka ČJ, OV, Z), 
Janou Hrošovou (učitelka v MŠ - zástup za Irenu Sprušanskou). 

V přípravném týdnu se uskutečnila schůze SRPŠ, na které se pí Lenka Latifová  vzdala funkce předsedkyně 
sdružení. Došlo k domluvě, že se založí nové občanské sdružení. Rodiče přípravou potřebných náležitostí k 
založení OS pověřili pí Šárku Marcoňovou. Dále byly naplánovány akce SRPŠ, které se uskuteční v novém 
školním roce 2012/2013. 

Závěr 
Závěrem chci poděkovat pí Aleně Patákové za vstřícnost při předávání školy a za vypracování Výroční zprávy 
za školní rok 2011/2012. 
Poděkování patří také všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na přípravě nového školního roku 
2012/2013. 
 
  
V Kašavě dne 1. 10. 2012 ............................................................................................................................................................................. 

             Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy 
 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:   9. 10. 2012 
Datum projednání se školskou radou: 15. 10. 2012 
Datum předložení zřizovateli školy: 15. 10. 2012 
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