
Zápis z jednání školské rady konaného dne 1. 9. 2020 
 

 

Účast: Mgr. Michaela Janošťáková - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov 

 Mgr. Blahoslava Boháčková  - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov 

            Ing. Ivana Lisnerová - zvolená zástupkyně městyse Bohdalov 

            p. Zdeněk Bradáč - zvolený zástupce městyse Bohdalov 

            p. Lenka Rychtecká - zvolená zástupkyně rodičů žáků 

  Ing. Miloslava Vaňková - zvolená zástupkyně rodičů žáků 

 

Host:   Mgr. Jitka Fejtová, ředitelka školy 

Mgr. Dagmar Laštovičková, bývalá ředitelka školy 

 Ing. Arnošt Juda, starosta městyse Bohdalov 

 

 

Program jednání: 

        1/  Úvod a zahájení 

        2/  Změna ředitelky školy 

        3/  Změna člena ŠR - zástupce za pedagogy ZŠ Bohdalov 

        4/  Školní řád Základní školy Bohdalov pro školní rok 2020/2021 

        5/  Udělení ceny školské rady 

        6/  Závěr 

   

ad 1/ Ing. Lisnerová zahájila jednání školské rady a provedla kontrolu usnesení z minulého 

jednání. 

 

ad 2/ V červenci 2020 proběhl konkurz na místo ředitelky ZŠ a MŠ Bohdalov. Konkurzní 

komise doporučila jako vhodnou kandidátku na toto místo Mgr. Jitku Fejtovou (umístila 

se 1. v pořadí) a zřizovatel rozhodl o jejím jmenování na vedoucí pracovní místo 

ředitelky ZŠ a MŠ Bohdalov. 

 

ad 3/ Vzhledem k tomu, že se Mgr. Jitka Fejtová zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov ve školské 

radě stala ředitelkou školy, byla na pedagogické radě konané 31. 8. 2020 zvolena nová 

členka ŠR za pedagogy základní školy. Novou členkou se stala Mgr. Michaela 

Janošťáková. 

 

ad 4/ Ředitelka školy seznámila členy ŠR s obsahem Školního řádu ZŠ a upozornila na 

úpravy, které byly provedeny. Změny se týkaly hlavně omezení používání mobilních 

zařízení žáky ve škole (mobily, notebooky,…), distančního vzdělávání a vhodného 

oblečení žáků. Členové ŠR se postupně ke Školnímu řádu ZŠ vyjádřili a na případné 

dotazy jim ŘŠ odpověděla. ŠR schválila Školní řád ZŠ bez připomínek.  

 

ad 5/ Členové školské rady se slavnostně rozloučili s bývalou ředitelkou Mgr. Dagmar 

Laštovičkovou. Poděkovali jí za celoživotní práci pro školu a udělili jí cenu školské 

rady. 

 

ad 6/ Příští jednání ŠR je naplánováno na říjen 2020 (bude se týkat výroční zprávy o činnosti  

ZŠ a MŠ Bohdalov za školní rok 2019/2020). 

 

 



 

Usnesení: 

ŠR schválila Školní řád Základní školy Bohdalov pro školní rok 2020/2021. 

 

 

Přílohy: 

Školní řád základní školy pro školní rok 2020/2021 

 

 

 

Rozdělovník: 

        1x všichni členové ŠR 

        1x ředitelka ZŠ 

        1x městys Bohdalov 

 

V Bohdalově dne 1. 9. 2020                            zapisovatelka: ………………………………….. 

    Mgr. Michaela Janošťáková 

 

 

předsedkyně ŠR: …………………………...   místopředsedkyně ŠR: ………………............... 

 Ing. Ivana Lisnerová                                            p. Lenka Rychtecká 


