Zápis z jednání školské rady konaného dne 19. 6. 2017

Účast: Mgr. Jitka Fejtová - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov
Mgr. Blahoslava Boháčková - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov
Ing. Ivana Lisnerová - zvolená zástupkyně městyse Bohdalov
p. Zdeněk Bradáč - zvolený zástupce městyse Bohdalov
p. Lenka Rychtecká - zvolená zástupkyně rodičů žáků
p. Miroslava Kolářová - zvolená zástupkyně rodičů žáků
Host: Mgr. Dagmar Laštovičková, ředitelka školy
Ing. Arnošt Juda, starosta městyse Bohdalov
Program jednání :
1/ Úvod a zahájení
2/ Udělení ocenění školské rady za školní rok 2016/2017
3/ Hodnocení školního roku 2016/2017
4/ Dotazy rodičů
5/ Závěr
ad 1/ Ing. Lisnerová zahájila jednání školské rady a provedla kontrolu usnesení z minulého
jednání.
ad 2/ Členové školské rady byli pozváni na slavnostního ukončení školního roku 2016/2017,
svoji účast přislíbili. V letošním školním roce bude udělena cena školské rady Kláře
Ondráčkové z 9. třídy za nezištnou pomoc spolužákům a práci pro školu.
ad 3/ ŘŠ informovala členy ŠR o činnosti školy ve školním roce 2016/2017. Kompletní
hodnocení bude zahrnuto ve Výroční zprávě školy, kterou bude ŠR schvalovat v říjnu
2017.
Ředitelka školy informovala o průběhu 13. společného setkání žáků ZŠ Bohdalov a žáků
Gymnázia Jana Pavla II., které se uskutečnilo 8. – 10. června 2017 ve Starych
Oborzyskach.
ad 4/
-

Dotazy a připomínky rodičů vznesené k zástupcům rodičů žáků:
ranní školní družina
kroužky ve škole
výuka anglického jazyka
bezlepkové stravování ve škole
používání mobilu ve školní družině
pasování čtenářů
ŘŠ se vyjádřila k jednotlivým dotazům a připomínkám rodičů, podala členům školské
rady podrobnější vysvětlení. Zavedení ranní školní družiny se zvažuje podle zájmu
rodičů, pasování čtenářů proběhne v červnu, některým požadavkům však není možné
podle stávajících předpisů a dle možností školy vyhovět.

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

Rozdělovník:
1x všichni členové ŠR
1x ředitelka ZŠ
1x ÚM Bohdalov
V Bohdalově dne 19. 6. 2017

předseda ŠR: …………………………..
Ing. Ivana Lisnerová

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

místopředsedkyně ŠR: …………………... …….
p. Miroslava Kolářová

