
Zápis ze zasedání rady při ZŠ a MŠ Lutín PO, ze dne 30.8.2021 

 

Přítomní: ing. Jiří Burda (za zřizovatele)  

                  František Špunda (za zřizovatele) 

                 Mgr. Jaroslav  Krejčíř (za rodiče) 

                 Stanislava Navrátilová (za rodiče) 

                 Mgr.Leona Čotková (za pedagogy) 

                 Mgr. Milena  Vychodilová (za pedagogy) 

 

Hosté:      Mgr. Lenka Soušková, ředitelka školy 

 

Zapisovatel: Stanislava Navrátilová 

 

1. Zahájení 

2. Volba předsedy 

3. Změna v pedagogickém sboru 

4. Renovace školy o prázdninách 

5. Změna v organizaci- školní rok 2021/2022 

6. Stížnost- šetření ČŠI 

7. Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

8. Směrnice 

9. Hodnocení školního roku 2020/2021 

 

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

2. Školská rada jednohlasně zvolila do funkce předsedkyně Školské rady paní Stanislavu 

Navrátilovou, dále schválila jednací řád školské rady. 

3. Ředitelka školy seznámila školskou radu se změnami v pedagogickém sboru ZŠ a MŠ (odchod 

do důchodu, přijetí nových zaměstnanců,….) 

4. Během prázdnin byla dokončena renovace cvičné kuchyňky- dotace z IROP, MAP Region 

Haná, příjemce dotace obec Lutín. Dokončuje se renovace keramické dílny. Byla provedena 

oprava oplocení školy ze dvora, nová brána od parkoviště + oprava oplocení před školou, kde 

proběhla oprava původní podezdívky. 

5. V letošním roce bude otevřena jen jedna první třída s 27 žáky. 6. ročník byl rozdělen do tří 

tříd (52 žáků). Rozdělení do tříd proběhlo dle přání dětí a rodičů. Dvě třídy 2.ročníku budou 

přesunuty do prostor školní družiny. 



6. Školská rada se seznámila s inspekční zprávou České školní inspekce, kterou projednala. 

7. Seznámení s dokumenty: Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

8. ŠR projednala nové dokumenty: Vnitřní směrnice ZŠ Lutín- k postupu školy; Vnitřní směrnice 

ZŠ Lutín- školní poradenské pracoviště – PROGRAM; Směrnice k používání učebnic a 

pracovních sešitů; Vnitřní řád školní jídelny ZŠ; Dokument-metodická doporučení pro práci se 

vzdělávacím obsahem 2021/2022 

9. Hodnocení školního roku 2020/2021: Klasifikováno 362 žáků, s vyznamenáním prospělo 265 

žáků, prospělo 96 žáků, jeden žák neprospěl. Pochvalu ředitele školy dostalo 74 žáků, z toho 7 

žáků bylo přijato u starosty obce, 103 žáků dostalo pochvalu třídního učitele. Napomenutí 

třídního učitele dostalo 10žáků, udělena byla jedna důtka třídního učitele a jedna důtka 

ředitele školy. Třem žákům byl snížen stupeň z chování.                                                                

                                                                                             

 

Body ad)2, 7  ŠR schválila 

Body ad) 3,4,5,6,8,9 ŠR projednala 

               

 

Zapsal: 30.8.2021 

 

Stanislava Navrátilová,v.r. 

 předsedkyně ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 ze dne 30.8.2021 

 

 

Školská rada v počtu 6 členů, dle prezentační listiny. 

 

2. Bere na vědomí volbu předsedy, schvaluje jednací řád školské rady 

3. Bere na vědomí změny v pedagogickém sboru 

4. Bere na vědomí renovaci školy 

5. Bere na vědomí změnu v organizaci školního roku 2021/2022 

6. Bere na vědomí stížnost- šetření ČŠI 

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

8. Projednala směrnice a dokumenty: Vnitřní směrnice ZŠ Lutín- k postupu školy; Vnitřní směrnice ZŠ 

Lutín- školní poradenské pracoviště – PROGRAM; Směrnice k používání učebnic a pracovních sešitů; 

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ; Dokument-metodická doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem 

2021/2022 

9. Bere na vědomí hodnocení školního roku 2020/2021 

 

 

Stanislava Navrátilová,v.r. 

 předsedkyně ŠR 

                                                                                                                                            

      


