
Zápis z jednání školské rady konaného dne 12. 10. 2021 
 

 

Účast: Ing. Ivana Lisnerová - zvolená zástupkyně městyse Bohdalov 

            p. Zdeněk Bradáč - zvolený zástupce městyse Bohdalov 

Mgr. Michaela Janošťáková - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov 

 Mgr. Blahoslava Boháčková  - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov 

            p. Lenka Rychtecká - zvolená zástupkyně rodičů žáků 

  

Host:  Mgr. Jitka Fejtová, ředitelka školy 

 Ing. Arnošt Juda, starosta městyse Bohdalov 

  

 

Program jednání : 

1. Úvod a zahájení 

2. Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2020/2021 

3. Školní řád ZŠ na školní rok 2021/22 

4. Úpravy tělocvičny a venkovního sportoviště 

5. Různé 

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 Výroční zprávou o činnosti školy ve    

         školním roce 2020/2021. Diskuse členů školské rady k Výroční zprávě probíhala 

v průběhu projednávání jednotlivých bodů zprávy. 

 

  ad 3) Členové školské rady obdrželi na začátku školního roku školní řád v elektronické podobě, 

aby se seznámili s jeho zněním. Ředitelka školy na jednání upozornila na změny oproti 

školnímu řádu z předchozího školního roku. Jedná se o zavedení elektronických 

žákovských knížek pro žáky od 3. do 9. ročníku a s tím související úpravu školního řádu, 

možnost konání třídních schůzek online a zrušení pitného režimu. Posledně jmenovaná 

změna bude ještě přehodnocena na základě připomínek rodičů žáků. 

 

  ad 4) Na posledním jednání školské rady byl diskutován nevyhovující stav tělocvičny a 

venkovního sportoviště. Došlo k následujícímu posunu v řešení stavu: 

- v případě nevyhovující akustiky v tělocvičně byli ředitelkou školy kontaktování 

odborníci, kvůli jejich pracovní vytíženosti ale zatím nedošlo ke konzultaci problému 

na místě; tato je přislíbena na začátek listopadu 

- byl prodiskutován problém větrání v tělocvičně; starosta městyse přislíbil opravu či 

výměnu nevyhovujícího mechanismu otvírání oken 

- starosta městyse informoval členy školské rady o záměru začít s rekonstrukcí 

venkovního sportoviště v příštím kalendářním roce 

 

ad 5) Byly projednány následující body: 

- vybavení školy novými počítači financované ze sponzorských darů 

- zlepšení zázemí pro zaměstnance mateřské školy – plánovaná výstavba venkovního 

skladu hraček a využití stávajících prostor v budově školky 

 



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

školské rady. 

 

Usnesení: 

ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 - bez připomínek. 

ŠR schválila Školní řád Základní školy Bohdalov na školní rok 2021/2022 s připomínkou 

k pitnému režimu. 

 

Příloha: 

Školní řád Základní školy Bohdalov na školní rok 2021/2022. 

 

 

Rozdělovník: 

        1x všichni členové ŠR 

        1x ředitelka ZŠ 

        1x městys Bohdalov 

 

 

 

V Bohdalově dne 12. 10. 2021                       zapisovatelka: ………………………………….. 

 Mgr. Michaela Janošťáková 

 

 

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

 Ing. Ivana Lisnerová                                            p. Lenka Rychtecká 


