
Zápis ze zasedání rady při ZŠ a MŠ Lutín PO, ze dne 27.8.2020 

 

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. Zahájení 

2. Distanční výuka 

3. Hodnocení školního roku 2019/2020 

4. Rekonstrukce školy 

5. Školní řád 

6. Šablony 

7. Organizace školního roku 2020/2021 

 

1. Zasedání školské rady zahájila ředitelka školy Mgr. Lenka Soušková. 

2. Distanční výuka probíhala od 11.3.2020. Se zajištěním distanční výuky  pomohla firma Sigma 

Soft, zesílením internetové připojení. 11.5.2020 se otevřela škola pro žáky 9.tříd,jednalo se o 

přípravu žáků na jednotné přijímací zkoušky, zájem o studium byl veliký, ze 44 žáků 9.ročníku 

jich docházelo do škol 42. 25.5. 2020 byla umožněna výuka pro žáky prvního stupně. Žáci byli 

rozděleni do 12.skupin,výuka probíhala bez problémů. Od 8.6. 2020 se mohli do školy vrátit 

v omezeném režimu žáci 2.stupně.  

3. Hodnocení školního roku 2019/2020- klasifikováno 368 žáků, z toho 367 prospělo, jeden žák 

neprospěl, po dohodě opakuje třídu. 

4. Rekonstrukce a opravy základní školy v interiéru proběhly v termínu, drobné úpravy budou 

provádět firmy v budově po 16:00 hodině, dle podmínek splnění manuálu. Dokončení 

externích prací- 11.11.2020.                                                                                                    



5. Školská rada byla seznámena se školním řádem, vnitřním řádem ŠJZŠ a vnitřním řádem ŠD, 

který byl aktualizován dle metodických pokynů Ministerstva školství. 

6. Šablony projektu OP VVV pokračují druhým rokem, doučování, kluby budou probíhat 

minimálně jednou týdně, dle potřeby. 

7. Organizace školního roku 2020/2021 bude probíhat v režimu vyplívajícího ze situace 

onemocnění COVID-19. 

                                                                                             

Body ad) 2,3,4,6,7 projednala 

Body ad)5 schválila 

 

Zapsal: 27.8.2020 

Stanislava Navrátilová v.r., předsedkyně ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ze dne 27.8.2020 

 

Školská rada v počtu 6 členů, dle prezentační listiny. 

 

2. Bere na vědomí hodnocení distanční výuky 

3.Bere na vědomí hodnocení školního roku 2019/2020 

4. Bere na vědomí informace o rekonstrukci a opravách školy 

5. Schvaluje školní řád 

6. Bere na vědomí hodnocení Projektu Šablony II – Inkluze v ZŠ Lutín II. 

7. Projednala- Organizaci školního roku 2020/2021 

 

Stanislava Navrátilová v.r., předsedkyně ŠR 

                                                                                                                                            

      


