
Zápis z jednání školské rady konaného dne 13. 10. 2022 
 

 

Účast: Ing. Ivana Lisnerová - zvolená zástupkyně městyse Bohdalov 

            p. Zdeněk Bradáč - zvolený zástupce městyse Bohdalov 

 p. Lenka Rychtecká - zvolená zástupkyně rodičů žáků  

p. Miloslava Vaňková – zvolená zástupkyně rodičů žáků  

Mgr. Blahoslava Boháčková  - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov  

Mgr. Michaela Janošťáková - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov 

  

  

Hosté:  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 2021/2022 

3. Školní řád ZŠ na školní rok 2022/23 

4. Různé 

5. 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 2021/2022. 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 upřesnění v bodech týkajících se 

užívání návykových látek, nošení předmětů ohrožujících zdraví a život do školy a chování 

se znaky rasové nesnášenlivosti. 

 

ad 4) Byly projednány následující body: 

- některé akce školy plánované na školní rok 2022/23 

- výstavba nového sportoviště a jeho následné využívání  

- situace školy týkající se vysokých cen energií 

- finanční situace a případný nákup nového vybavení 

 

ad 5) Předsedkyně školské rady poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání 

školské rady. 

 

Usnesení: 

ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 202/2022 - bez připomínek. 

ŠR schválila Školní řád Základní školy Bohdalov na školní rok 2022/2023 – bez připomínek. 

 

 



Příloha: 

Školní řád Základní školy Bohdalov na školní rok 2022/2023. 

 

 

Rozdělovník: 

        1x všichni členové ŠR 

        1x ředitelka ZŠ 

        1x městys Bohdalov 

 

 

 

V Bohdalově dne 14. 10. 2022                       zapisovatelka: ………………………………….. 

 Mgr. Michaela Janošťáková 

 

 

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

 Ing. Ivana Lisnerová                                            p. Lenka Rychtecká 


