Zápis z jednání školské rady konaného dne 19. 2. 2018
Účast: Mgr. Blahoslava Boháčková - zvolená zástupkyně ZŠ Bohdalov
Mgr. Jitka Fejtová - 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
Mgr. Dagmar Laštovičková, ředitelka školy
Host: p. Miroslava Kolářová, odstupující zástupkyně rodičů žáků
Omluveni: Mgr. Lucie Sklenářová - zvolená zástupkyně rodičů žáků
Program jednání:
1. Úvod a zahájení ŘŠ
2. Volba předsedy ŠR a místopředsedy ŠR
3. Plán práce ŠR
4. Informace Mgr. D. Laštovičkové o činnosti školy
5. Závěr
ad 1/ Mgr. Laštovičková zahájila jednání školské rady. Poděkovala dosavadním členům za
práci ve školské radě a přivítala všechny členy školské rady nově zvolené. Podala
informace o funkci a činnosti ŠR, připomněla obsah jednacího a volebního řádu ŠR.
ad 2/ ŠR ze svého středu nominovala na předsedu ŠR Ing. Lisnerovou, která svoji nominaci
přijala. Byla jednomyslně zvolena všemi členy ŠR.
Na místo místopředsedy ŠR byla nominována p. Rychtecká, která byla jednomyslně
zvolena všemi členy ŠR.
Po zvolení se vedení schůze ujala Ing. Lisnerová – předsedkyně ŠR.
ad 3/ Zvolená předsedkyně provedla kontrolu usnesení z minulého jednání. Poděkovala paní
Kolářové za její činnost ve ŠR. Poděkovala také ŘŠ, ZŘŠ a celému pedagogickému
sboru za vynikající práci, kterou při výchově a vzdělávání žáků odvádí. Přednesla návrh
programu jednání.
Rada projednala plán práce na rok 2018.
ad 4/ ŘŠ informovala členy ŠR:
- Vánoční jarmark
(účast všech žáků školy, na akci zavítalo více než 300 hostů, z výtěžku akce
žáci přispěli na Tříkrálovou sbírku 2018)
- provedení kontroly ČŠI
(kontrola ČŠI proběhla v ZŠ, MŠ, ve školní kuchyni a jídelně, ve školní
družině a to ve dnech 29. 1. 2018 až 1. 2. 2018, v závěrečném hodnocení
poskytnutém po skončení kontroly bylo konstatováno, že nebyla shledána
žádná porušení právních předpisů, pochválena byla práce ředitelky školy,
všech pedagogů a ostatních zaměstnanců školy. Písemná inspekční zpráva
bude vypracována do konce února 2018 a předána škole a zřizovateli.)
- získávání sponzorských darů a příspěvků

-

-

spolupráci ZŠ s polskou školou
(příprava dalšího společného setkání, které proběhne 17., 18. a 19. 5. 2018
v Bohdalově)
studijní výsledky a úspěchy bývalých žáků ZŠ
(děkovný dopis ředitele SPŠ stavební Havlíčkův Brod)

ad 5/ Aktuální kontakty na členy ŠR jsou uvedeny na webových stránkách školy.
Předsedkyně školské rady poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání
školské rady.
Usnesení:
ŠR zvolila předsedkyni ŠR Ing. Ivanu Lisnerovou a místopředsedkyni p. Lenku Rychteckou.
Rozdělovník:
1x všichni členové ŠR
1x ředitelka ZŠ
1x ÚM Bohdalov

V Bohdalově dne 19.2.2018

předsedkyně ŠR: …………………………...
Ing. Ivana Lisnerová

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

místopředsedkyně ŠR: ………………..............
p. Lenka Rychtecká

