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Zápis z jednání školské rady 

Základní školy a mateřské školy Bohuslavice, okres Náchod 

5. 11. 2021, zahájeno v 17:30 

Přítomni  za rodiče: Lenka Hronovská, Ondřej Veselý 

za pedagogy: Petra Balcarová, Milena Rydlová 

za zřizovatele: Roman Kyral, Petr Vaňát 

host Zdeněk Stuchlík, ředitel 

Program 

1, schválení programu a zapisovatele 

2, informace ředitele školy 

3, výroční zpráva 

4, diskuze a závěr 

1. Na úvod členové ŠR jednomyslně schválili program a zapisovatele R. Kyrala. 

 

2. Členy školské rady pan ředitel informoval o činnosti. 

- Příprava venkovní třídy 

- Organizování projektových dnů, např. Recyklohraní 

- Úspěšně proběhlý plavecký kurz 

- Pořádání výukových besed pro žáky, např. Vzpoura úrazů 

- Pravidelné a podrobné informování o činnosti školy na webu 

- Nové lavice a židle do poslední nevybavené třídy – tím budou všechny třídy vybaveny 

novými lavicemi 

- Pokud vyjdou finanční prostředky, budou nakoupeny UV sterilizátory, zejm. do družiny a 

jednotlivých tříd  

- Nutnost provést přestavbu na plynové vytápění a rekonstrukci elektroinstalace - jednání 

s obcí o přípravě projektových dokumentací 

- V průběhu podzimu proběhla kontrola školy a obou jídelen ze strany hygieny a nebyly 

shledány žádné závady 

- Informoval o nových učitelkách  

- Připravenost školy na případný opětovný přechod na distanční výuku; 

- Dne 9.12. bude vystoupení školních děti na adventním koncertu v evangelickém kostele na, 

následovat bude vystoupení sboru Boni pueri pod vedením nové paní učitelky H. Roubalové 

- Pochvala pro paní kuchařku Jaklovou, která velmi pomohla při rekonstrukci školní jídelny 

 

3. Členové ŠR obdrželi v předstihu výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021. Zprávu 

členové ŠR projednali. Členové ŠR se dotazovali na některé položky uvedené v části hospodaření 

a vyúčtování dotace od zřizovatele. Pan ředitel všechny dotazy zodpověděl. Členové ŠR zprávu 

jednomyslně schválili. 

 

4. Po závěrečné diskuzi bylo jednání ukončeno. 

 

Jednání ukončeno v 19:05. 

Zapsal R. Kyral 


