
Zápis ze zasedání rady při ZŠ a MŠ Lutín PO, ze dne 19.10.2020 

 

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. Výroční zprava ZŠ a MŠ za školní rok 2019/2020 

2. Plán učiva na školní rok 2020/2021 

3. Informace o organizaci výuky ZŠ a MŠ 

4. Informace o zajištění připojení žáků do distanční výuky 

5. Opravy školy 

 

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

s výroční zprávou ZŠ a MŠ Lutín za školní rok 2019/2020. V rámci projektu OP VVV Šablony 

pro MŠ a ZŠ II- Inkluze v ZŠ Lutín II, probíhalo doučování, čtenářský kluba a klub zábavné 

logiky pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Ve školní družině se měli možnost žáci 

přihlásit do klubu deskových her. V těchto aktivitách pracovalo 24 skupin žáků s pedagogy. 

Žáci s potřebou pedagogické intervence byli zařazeni do jedné z dvanácti skupin, kde jim 

pedagogové tuto péči poskytovali dle vyhlášky č.27/2016Sb. Mimo to zřizovala škola pro žáky 

zájmové kroužky, které vedli učitelé, vychovatelky školy a další lektoři. Škola poskytla 

prostory také pro činnost kroužků provozovaných jinými organizacemi v obci. Škola dále 

organizovala s Plaveckou školou Olomouc povinný základní plavecký výcvik pro žáky 

2.ročníku, doprava byla financovaná z projektu MŠMT, žáci 7.ročníku absolvovali LVZ 

v rekreačním středisku“Vítkovice Steel“ v Horní Bečvě. 

              Dne 10.3.2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením o zákazu osobní                       

přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání. Vyučovalo se distančně. Od 11.5.2020 se do lavic 



vrátili žáci  9.ročníku, žáci projevili velký zájem, ze 44 se do lavic vrátilo 42 žáků. Od 25.5.2020 se 

vrátili žáci 1. stupně a od 8.6. 2020 se do lavic také vrátili žáci 2. stupně. Školní docházka se řídila 

metodickým a hygienickým pokynem MŠMT. 

Do školní družiny bylo zapsáno 180 žáků, z toho 11 žáků druhého stupně. Ve školním roce 

2019/2020 bylo zapsáno do MŠ 100 dětí ve věku 2-6 let, rozdělených do čtyř heterogenních tříd. 

Z toho čtyři děti se speciálními vzdělávacími potřebami s různým stupněm podpůrných opatření. 

Ve školní roce bylo ke stravování v obou jídelnách přihlášeno 585 strávníků, z toho 452 dětí a 

žáků, 59 zaměstnanců a 74 cizích strávníků. 

I v tomto školním roce probíhalo další vzdělávání učitelů, avšak i to bylo ovlivněno uzavřením škol 

a karanténou. 

Zápis do 1.tříd ZŠ proběhl online na ZŠ Lutín v termínu 1.4.- 30.4.2020, k zápisu bylo přihlášeno 

40 dětí, přijato 38 dětí, odklad 2 děti. V ZŠ Lutín se vzdělávalo celkem 369 žáků, počet tříd 17, 

počet dojíždějících žáků 125. Na konci školního roku bylo uděleno : pochvala třídního učitele 134 

žáků, pochvala ředitele školy 83 žáků, z toho bylo 15 žáků 9.ročníku přijato u starosty obce. Důtku 

třídního učitele 5 žáků, důtka ředitele školy 2 žáci. 

Největší úspěchy školy, vědomostní soutěž- soutěž Mladý chemik okresní kolo, Matematická 

olympiáda okresní kolo. Sportovní úspěchy – OVOV- republikové finále 7.místo, Atletický čtyřboj   

1.místo, Florbal- mladší dívky- krajské kolo 1.místo, starší dívky- krajské kolo 1.místo, 

ČEPS cup- Školní pohár ve florbale pro 1.stupeň- chlapci- krajské kolo 5.místo, dívky-krajské kolo 

1.místo                                               

2. Školská rada projednala plán učiva na školní rok 2020/2021, změny oproti ŠVP v důsledku 

distanční výuky a nepovinné výuky v 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

3. Dále byla Školská rada informována o organizaci distanční výuky v ZŠ a MŠ Lutín, kde se ŠR 

seznámila s manuálem MŠMT k distanční výuce. 

4. Škola provedla zjištění situace v rodinách žáků, formou dotazníku k vybavení ICT a online 

připojení při distanční výuce. Vedení školy zapůjčilo notebooky, pro žáky, kteří by se jinak 

nemohli zúčastnit distanční výuky. Škola využila dotace MŠMT na nákup ICT vybavení, 24 ks 

notebook a 4 ks iPad příslušenství. 

5. Školská rada byla seznámena s probíhajícími opravy - Energetické úspory v budově základní 

školy.                                                         

                                                                                             

Body ad) 1 schválila 

Body ad)2,3,4,5 projednala 

Zapsal: 19.10.2020 

Stanislava Navrátilová v.r., předsedkyně ŠR 

 



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

19.10.2020 

 

Školská rada v počtu 6 členů, dle prezentační listiny. 

 

1. Schvaluje výroční zprávu 

2. Bere na vědomí plán učiva na školní rok 2020/2021 

3. Bere na vědomí informace o organizaci výuky ZŠ MŠ 

4. Bere na vědomí informace o zajištění připojení žáků do distanční výuky 

6. Bere na vědomí informace o opravách školy 

 

Stanislava Navrátilová v.r., předsedkyně ŠR 

                                                                                                                                            

      


