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

ze dne 29.8.2019 

 

Přítomní: ing. Jiří Burda (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 

Omluven: František Špunda ( za zřizovatele) 

Zapisovatel: Stanislava Navrátilová 

1. Zahájení 

2. Hodnocení školního roku 2018/2019 

3. Informace o opravách ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ 

4. Informace o změnách v pedagogickém sboru 

5. Rekonstrukce školy 

6. Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

7. Organizace školního roku 2019/2020 

8. Směrnice 

9. Diskuze 

 

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

2. Na konci školního roku bylo klasifikováno 363 žáků. Prospělo s vyznamenáním 269 žáků a 94 

žáků prospělo. Výchovná opatření v 1. pololetí bylo uděleno 68 napomenutí třídního učitele, 

11 důtek třídního učitele, 4 důtky ředitele školy. Ve 2. pololetí bylo uděleno 42 napomenutí 

třídního učitele, 5 důtek třídního učitele, 2 důtky ředitele školy. Důtky ředitele školy byly 

uděleny za vážné porušení školního řádu a pravidel slušného chování. Na konci roku bylo 

uděleno 67 pochval ředitele školy s odměnou ( z toho 14 žáků bylo oceněno při přijetí žáků 

9.ročníku u starosty obce. Dále bylo uděleno 90 pochval třídního učitele. 

3. Opravy- v ZŠ dlažba chodby a schodiště na 1. stupni, rekonstrukce sociálního zařízení v nové 

budově + zaměstnanců školy, ošetření podlah polymery, nové vybavení kabinetu přírodopisu 

a zeměpisu i s výměnou linolea. Úklid půdy, zbourání zídky mezi ZŠ a domu č.p.1 - rozšíření 

průchodu. V ŠJZŠ byly instalovány 2 klimatizační jednotky v kuchyni, přehrazení schodiště do 



suterénu, vstup do ŠJZŠ. ŠD vybourání příčky v šatně ve vestibulu. Vybourání  a instalování 

nových dveří do školní jídelny. Rozšíření kamerového systému. 

4. V ZŠ - nástup po mateřské dovolené, nový pracovní poměr 1 pedagog, 1 asistent pedagoga. 

Prodloužení pracovní smlouvy šesti asistentům pedagoga, dvěma pedagogům prodloužená 

pracovní smlouva na dobu neurčitou, zástup za mateřskou dovolenou, zástup za placenou 

nemocenskou a zřízení funkce speciálního pedagoga na zkrácený úvazek. 

V ŠD- prodloužení  pracovního poměru vychovatelky. 

V MŠ- ukončení pracovního poměru dvou pedagogů, nástup do pracovního poměru dvou 

pedagogů, ukončení pracovního poměru chůvy, nástup pracovního poměru chůvy, nástup a 

prodloužení pracovního poměru asistenta pedagoga.                                                                                                        

       5.    Rekonstrukce školy v rámci projektu Energetické úspory v ZŠ Lutín předpokládané zahájení ve   

školním roce 2019/2020. Výběrové řízení proběhlo cena cca 33 milionů bez DPH. Začátek 

října, podpis smlouvy stavby Morava a.s. 

       6.   Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, zavedení elektronické žákovské 

knížky. Úprava organizace přestávky před odpoledním vyučováním. 

       7.   Organizace školního roku - prázdniny a volné dny dle MŠMT. Pravděpodobné zkrácení  

vyučování, ukončení školního roku cca v polovině června a pozdější zahájení školního roku 

2020/2021 po udělení ředitelského volna. Vše bude záviset na harmonogramu prací po 

dohodě se zástupci firmy. Změna termínu ŠVP žáků 3. ročníku v Třemešku. 

8.  Školská rada projednala směrnice - Vnitřní směrnice ZŠ Lutín k postupu školy při vzdělávání ž                    

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků a žáků nadaných a ŠPP - program. 

9. V rámci diskuze byly členové ŠR informováni o reformě financování ve školství – pH max, 

zřízení funkce speciálního pedagoga – na doporučení ČŠI (úvazek 0,273 – náplň  práce s žáky s 

PO, koordinace práce pedagogů+ asistentů pedagoga,..). Ředitelka školy informovala o 

zapojení školy do programu EU-ŠABLONY II- Inkluze v ZŠ Lutín II. v rámci OPVVV, výzva 063, 

od 1.9.2019. Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy a školní družiny formou 

projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže školám při společném 

vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení – chůvu v mateřské škole, kariérový 

poradce, školní asistent v ŠD. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do 

hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby 

zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním 

neúspěchem). V rámci tohoto projektu je zařazen také klub zábavné logiky a deskových her v 

ŠD.                                                                                             

  Body ad) 2,3,4,5,7,8 projednala 

  Body ad)6 schválila 

Zapsal: 29.8.2019  

Stanislava Navrátilová,v.r. předsedkyně ŠR 



 

Usnesení ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Lutín příspěvkové organizace, ze dne 29.8.2019 

 

Školská rada v počtu 5 členů, dle prezentační listiny. 

 

2. Bere na vědomí hodnocení školního roku 2018/2019 

3.Bere na vědomí informace o opravách ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 

4. Bere na vědomí informace o změnách v pedagogickém sboru 

5. Bere na vědomí rekonstrukci školy 

6. Schvaluje Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

7. Projednala- Organizaci školního roku 2019/2020 

                        - Vnitřní směrnice ZŠ Lutín ŠPP- PROGRAM 

                        - Vnitřní směrnice ZŠ Lutín k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními potřebami  

                          a žáků nadaných. 

 

Stanislava Navrátilová,v.r., 

 předsedkyně ŠR 

                                                                                                                                            

      


