Zápis z jednání školské rady konaného dne 21. 6. 2018

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
Mgr. Lucie Sklenářová - 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 2017/2018
3/ Hodnocení školního roku 2017/2018
4/ Rozšíření školní družiny
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 2017/2018,
svoji účast přislíbili. V letošním školním roce cena školské rady udělena nebude.
ad 3/ ŘŠ informovala členy ŠR o činnosti školy ve školním roce 2017/2018. Kompletní
hodnocení bude zahrnuto ve Výroční zprávě školy, kterou bude ŠR schvalovat v říjnu
2018.
Ředitelka školy informovala o průběhu 14. společného setkání žáků ZŠ Bohdalov a žáků
Gymnázia Jana Pavla II., které se uskutečnilo 17. – 19. května 2018 v Bohdalově.
Poděkovala za sponzorskou podporu starostovi a zastupitelům městyse Bohdalov, mezi
významné sponzory patří především Agras Bohdalov.
ad 4/ S ohledem na blížící se změnu financování regionálního školství připravil Krajský úřad
Kraje Vysočina strategii navýšení kapacit školních družin. Dosud byly žádosti o
rozšíření počtu oddělení zamítány z důvodu nedostatečného zdroje krytí ze státního
rozpočtu.
Díky novému systému financování by mohla být navýšena kapacita školní družiny tak,
aby bylo možné přijmout 60 % dětí 1. stupně ZŠ, což aktuálně činí 52 žáků.
V uplynulém školním roce o přijetí do školní družiny zažádali zákonní zástupci 50 žáků,
avšak stávající kapacita naší školní družiny je pouze 30 žáků.
Žádost o navýšení musí být podána nejpozději v září 2018. Podmínkou jejího podání je
doložení žádosti usnesením zastupitelstva, ve kterém se uvádí, že zřizovatel poskytne ze
svých prostředků částku na plat pracovníka tohoto druhého oddělení na měsíce září až
prosinec 2019 (výplatní termíny říjen 2019 až leden 2020). Od roku 2020 by oddělení

školní
družiny
bylo
plně
hrazeno
ze
státního
rozpočtu.
Potřeba druhého oddělení školní družiny není dočasná, neboť demografický vývoj
počtu dětí je stoupající a zájem o školní družinu se neustále zvyšuje.
Školská rada vyjádřila souhlas s návrhem rozšířit ŠD z 1 oddělení na 2 a pověřila ŘŠ,
aby žádost předložila zřizovateli.
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 21. 6. 2018

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

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

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

