Zápis z jednání školské rady konaného dne 9. 6. 2014

Účast: Mgr. Fejtová - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov
Mgr. Boháčková - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov
Ing. Juda - zvolený zástupce ÚM Bohdalov
p. Jahodová - zvolená zástupkyně rodičů žáků
p. Kolářová - zvolená zástupkyně rodičů žáků
Host: Mgr. Laštovičková, ředitelka školy
Omluveni: Ing. Kuba - zvolený zástupce ÚM Bohdalov
Program jednání :
1/ Úvod a zahájení
2/ Záležitosti školy
3/ Udělení ocenění školské rady za školní rok 2013/2014
4/ Hodnocení školního roku 2013/2014
5/ Závěr
ad 1/ Ing. Juda zahájil jednání školské rady a provedl kontrolu usnesení z minulého jednání.
ad 2/ Předseda školské rady informoval školskou radu o realizaci rekonstrukce MŠ během
letních prázdnin, dětské hřiště vedle budovy ZŠ se bude pouze opravovat, protože
dotační projekt nebyl úspěšný. Uskuteční se také výměna oken ZŠ v nezateplených
částech budovy. Proběhla oprava šaten pod budovou školy s výměnou vodovodních
rozvodů v šatnách a opravou hydroizolace v křídle u tělocvičny. Opravena byla i
eurostěna na přední části budovy školy.
ad 2/ Slavnostního ukončení školního roku 2013/2014 se zúčastní členové ŠR. V letošním
školním roce bude udělena cena školské rady Tereze Prombergerové z 9.třídy za
vzornou reprezentaci školy a městyse v soutěžích a olympiádách.
ad 3/ ŘŠ informovala členy ŠR o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Kompletní
hodnocení bude zahrnuto ve Výroční zprávě školy, kterou bude ŠR schvalovat v říjnu
2014.
Ředitelka školy informovala o přípravě 10.společného setkání žáků ZŠ Bohdalov a
Gymnázia Jana Pavla II., které se uskuteční 12. – 14.června 2014 v Bohdalově.
Poděkovala za sponzorskou podporu starostovi a zastupitelům městyse Bohdalov, mezi
další významné sponzory patří Agras Bohdalov, Astrál Bohdalov a Enpeka Žďár nad
Sázavou.
ad 4/ Předseda školské rady poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání školské
rady.

Rozdělovník:
1x všichni členové ŠR
1x ředitelka ZŠ
1x ÚM Bohdalov
V Bohdalově dne 9.6.2014

zapisovatelka: ……………………………
Mgr. Jitka Fejtová

předseda ŠR: …………………………
Ing.. Arnošt Juda

místopředsedkyně ŠR: …………………...
p. Zita Jahodová

