
Zápis ze zasedání rady při ZŠ a MŠ Lutín příspěvkové organizaci,  

ze dne 18.3.2021 
 

Přítomní: ing. Jiří Burda (za zřizovatele)  

                  František Špunda (za zřizovatele) 

                 Mgr. Jaroslav  Krejčíř (za rodiče) 

                 Stanislava Navrátilová (za rodiče) 

                 Mgr. Ivana Kubíčková (za pedagogy) 

                 Mgr. Milena  Vychodilová (za pedagogy) 

 

Hosté:      Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy 

                  Mgr. Kateřina Mrázková, zástupkyně školy 

 

Zapisovatel: Stanislava Navrátilová 

 

1. Průběh školního roku 2020/2021 

2. Opravy školy 

3. Kontrola hospodaření 

4. Zápis dětí do 1.ročníku 

5. Rozpočet běžné údržby školy 

 

1. Zasedání školské rady zahájila ředitelka školy Mgr. Lenka Soušková, která seznámila ŠR 

s probíhající školní výukou, která probíhá distančně. Hlavní vyučovací předměty probíhají 

online. Naukové předměty jsou vyučovány online 1 hod týdně. Výchovy se vyučují formou 

zadání práce. V 1. a 2.ročníku jsou žáci rozděleni do menších skupin, výuka probíhá online 

dopoledne i odpoledne dle potřeby rodičů. U žáků probíhá distanční výuka v kombinaci 

online výuky a zadávání práce. Vše je doplněno individuálními konzultacemi, doučováním. 

Škola se zaměřila i na konzultace s žáky, kteří mají problémy se sociální izolací pří distanční 

výuce. Individuální konzultace navštěvuje aktuálně cca 35 žáků. Distanční výuka probíhá dle 

manuálů MŠMT, které jsou v průběhu školního roku aktualizovány. Třídní schůzky proběhnou 

v dřívějším termínu a to 30.3.2021. Zájem zaměstnanců školy o očkování proti Covidu19 je 

60%. 

2. Proběhlo předání  a dokončení oprav školy. Drobné reklamace ITHERM, které byly průběžně 

odstraněny. 



3. V dnech 23.2. -26.2.2021 proběhla kontrola hospodaření KÚ, nebyla zjištěna žádná 

pochybení. Předmětem kontroly bylo čerpání státního rozpočtu - mzdy, podpůrná opatření, 

rozvojové programy- plavání, pHmax, čerpání FKSP. Vše probíhá v souladu se zákony a 

vyhláškami. Dne 15.3.2021 proběhla kontrola plateb veřejného pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného 1.4.2016- 31.1.2021.I tato kontrola proběhla 

v pořádku. 

4. Od 1.4. -30.4.2021 proběhne zápis do 1.ročníku, elektronicky. Informace budou uvedeny na 

stránkách školy, vývěskách, rozhlasem v obci Slatinky a Luběnice. V mateřské škole Lutín je 24 

předškoláků, z toho cca 4 OPŠD + další děti z okolí. Třídy se budou dělit od 28 žáků, pokud to 

pHmax dovolí. 

5. V základní škole je naplánovaná běžná údržba, oprava povrchu podlah, výměna podlahových 

krytin, výmalba všech prostor. Instalace a zednické práce v kuchyňce školy. Vybavení nábytku 

ve sborovně školy a tříd. Oprava plotu a zadní oplocení od parkoviště, nátěr + oprava plotu 

před školou. Sítě do oken. 

                                                                                             

 

Body ad)1,2,3,4,5 projednala 

 

Zapsal: 18.3.2021 

Stanislava Navrátilová,v.r. předsedkyně ŠR 

 

Usnesení ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Lutín příspěvkové organizace, 

ze dne 18.3.2021 

 

Školská rada v počtu 6 členů, dle prezentační listiny. 

 

1. Bere na vědomí průběh školního roku 

2.Bere na vědomí opravy školy 

3. Bere na vědomí kontrolu hospodaření 

4. Bere na vědomí zápis dětí do 1.ročníku 

6. Bere na vědomí rozpočet běžné údržby školy 

 

Stanislava Navrátilová,v.r. předsedkyně ŠR                                                                                                                


