
Zápis z jednání školské rady konaného dne 30. 6. 2022 
 

 

Účast: 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. Cena školské rady 

4. Přijímání žáků z Ukrajiny 

5. Rekonstrukce sportoviště 

6. Rozšíření mateřské školy 

7. Závěr              

 

ad 1/ Pan Bradáč zahájil jednání školské rady a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání. 

 

ad 2/ Ředitelka školy seznámila členy školské rady s průběhem školního roku 2021/22. Proběhl 

velký počet soutěží a akcí, kterých se žáci zúčastnili a ve kterých nezřídka dosahovali 

vynikajících výsledků. Zprávy o činnosti školy bude součástí Výroční zprávy školy, 

kterou bude školská rada schvalovat v říjnu 2021. 

 

ad3/ Protože v letošním školním roce nebyl na Cenu školské rady nominován žádný žák, 

nebude tato udělena. 

 

ad4/ Od května letošního školního roku navštěvují naši školu dva žáci z Ukrajiny, kteří bydlí 

v Bohdalově. V červnu probíhá zápis dětí z Ukrajiny do základních a mateřských škol, 

žádný zájemce se nepřihlásil. 

 

ad5/ Starosta městyse zpravil školskou radu o postupu rekonstrukce sportoviště za školou, které 

budu od sloužit jak veřejnosti, tak i potřebám školy. 

 

ad 6/ Ředitelka školy informovala o prodloužení dočasného povolení Krajské hygienické 

stanice rozšířit mateřskou školu o 3. oddělení, což umožnilo přijmutí většího počtu dětí. 

Stávající povolení je platné do 31.8.2026. 
 

 

ad 7/ Pan Bradáč poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 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 


