
Zápis z jednání školské rady konaného dne 24. 6. 2021 
 

 

Účast: 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 

  Mgr. Michaela Janošťáková - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov 

 Mgr. Blahoslava Boháčková  - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov 

 

Host:  Mgr. Jitka Fejtová, ředitelka školy 

 Ing. Arnošt Juda, starosta městyse Bohdalov 

  

 

Program jednání : 

1. Úvod a zahájení 

2. Hodnocení školního roku 2020/21 

3. Rozšíření mateřské školy o další oddělení 

4. Úpravy tělocvičny a venkovního sportoviště 

5. Cena školské rady 

6. Závěr              

 

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

jednání. 

 

ad 2/ Ředitelka školy seznámila členy školské rady s průběhem školního roku 2020/21, ve 

kterém převažovala distanční výuka. Velkou změnou bylo zavedení elektronické 

žákovské knížky a posílení elektronické komunikace s rodiči žáků. Proběhlo nemálo 

soutěží a akcí, kterých se žáci zúčastnili jak online, tak prezenčně. Zprávy o činnosti školy 

bude součástí Výroční zprávy školy, kterou bude školská rada schvalovat v říjnu 2021. 

 

ad 3/ Ředitelka školy informovala o dočasném povolení Krajské hygienické stanice rozšířit 

mateřskou školu o 3. oddělení, což umožnilo přijmutí většího počtu dětí. Od září bude 

zařízení navštěvovat celkem 60 dětí. Situace ohledně úprav pro zahájení provozu ve 3 

odděleních od září 2021 a nutných dalších kroků vedoucích k trvalému rozšíření prostor a 

navýšení kapacity školky byla prodiskutována se starostou městyse. 

 

ad 4/ Ředitelka školy informovala o stavu tělocvičny v ZŠ. Poslední kontrola Krajské 

hygienické stanice shledala vážné porušení hygienických norem týkajících se akustiky 

tělocvičny. Je tedy nutné nevyhovující situaci neprodleně vyřešit. Paní ředitelka začne 

ihned zjišťovat možnosti alespoň provizorního řešení tak, aby tělocvična hygienickým 

normám vyhovovala co nejříve. Proběhla diskuse na toto téma. Starosta městysu při této 
příležitosti seznámil členy školské rady s plánovanou rekonstrukcí venkovního sportoviště 

za školou, která je již ve fázi příprav, a se záměrem kompletní rekonstrukce objektu 

tělocvičny. 

 

ad 5/ Ředitelka školy pozvala členy školské rady na slavnostní ukončení školního roku 

v kulturním domě. Cena školské rady bude letos udělena žákyni 8. třídy Tereza 

Chmelíkové, která po vítězství v krajském kole zeměpisné olympiády velmi úspěšně 

reprezentovala školu v kole národním. Vypracovala písemnou práci na téma nedostatku 

pitné vody v Bohdalově, která byla oceněna jako 5. nejlepší.  

 



ad 6/ Předsedkyně školské rady poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání 

školské rady. 

 

 

Rozdělovník: 

        1x všichni členové ŠR 

        1x ředitelka ZŠ 

        1x městys Bohdalov 

 

 

 

V Bohdalově dne 24. 6. 2021                       zapisovatelka: ………………………………….. 

 Mgr. Michaela Janošťáková 

 

 

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

 Ing. Ivana Lisnerová                                            p. Lenka Rychtecká 


