
Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lutín 

příspěvkové organizaci, ze dne 29.8.2022 

 

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 

                  Mgr. Kateřina Mrázková, zástupkyně školy 

                   

 

Zapisovatel: Stanislava Navrátilová 

 

1. Zahájení 

2. Školní řád ZŠ 2022/2023 

3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzděláváníh žáků 

4. Dodatek ŠVP 

5. Směrnice : Vnitřní směrnice ZŠ Lutín- k postupu školy; Vnitřní směrnice ZŠ Lutín- školní 

poradenské pracoviště – PROGRAM 

6. Organizace školní roku 2022/2023 

 

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

2. Školská rada byla seznámena se zavedením Elektronické třídní knihy, to znamená, nový 

systém omlouvání žáků. Vše uvedeno ve školním řádu a pravidlech pro hodnocení výsledků 

vzdělávání. Při klasifikaci chování, může být žák hodnocen (dle závažnosti), známkou – 2,3. 

Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy, a 

takové, které je svým vzhledem, chuti a konzistenci napodobují. Žáci nesmí bez souhlasu 

zaměstnanců pořizovat žádné audiovizuální nahrávky z průběhu vyučování, rovněž nesmí 

pořizovat audio či video nahrávky spolužáků nebo zaměstnanců školy, a to i o přestávkách či 

po vyučování v areálu školy. Tento zákaz se týká i mimoškolních aktivit – LVVZ,ŠVP, exkurze, 



výlety aj. Žákům je umožněno do školy dojíždět na jízdních kolech, které umisťují do stojanů a 

řádně uzamčou. Není povoleno do školy jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách a 

skateboartech, toto platí i pro aktivity mimoškolního charakteru.                                                                                  

3. O výchovných a kázeňských opatření, také o zapomínání jsou zákonní zástupci informováni 

prostřednictvím elektronického systému Bakalář – COMMENS. Organizační opatření a jiná 

sdělení jsou zapisované do deníku žáka, kde zákonný zástupce potvrdí danou informaci 

podpisem. Pokud je absence žáka (omluvená i neomluvená) v daném předmětu a pololetí 

vyšší než 40% a je nedostatek podkladů k hodnocení žáka – žák nebude na konci pololetí 

hodnocen, a bude přezkoušen v náhradním termínu. To neplatí při dlouhodobé řádně 

omluvené absenci ( z důvodu pobytu v nemocnici, úraz, vážná onemocnění) je-li dostatek 

podkladu k hodnocení. 

4. Došlo k úpravě Školního vzdělávacího programu a to dodatkem. Žákům 4.ročníku se zavádí 

předmět Informatika a dále plavecký výcvik v roce 2022/2023 nebude ve 2.ročníku, ale 

přesune se do školního roku 2023/2024, kdy se plavání zúčastní žáci 2. a 3. ročníku. 

V současném 2. ročníku je pouze jedna třída – 27 žáků, doprava by byla velmi neekonomická. 

S plaveckou školou je vše dojednáno, RVP nám to umožňuje. 

5. Směrnice Program školního poradenského pracoviště a Vnitřní směrnice ZŠ Lutín k postupu 

při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – jsou 

aktualizovány, jelikož od 1.9.2022 je zřízena nová pozice – školní psycholog – úvazek 0,5. 

6. Ve školním roce je celkem 18 tříd, 9 na prvním stupni, 9 na druhém stupni – 2.ročník má 

pouze jednu třídu, a 7.ročník tři třídy. Počet asistentů pedagoga se ve školním roce rozrostl 

na 13 zaměstnanců v ZŠ, v MŠ jsou to pak 4 asistentky pedagoga. Mateřské škole byla Radou 

obce udělena výjimka, kapacita tříd byla stanovena na 28 dětí, celková kapacita MŠ je tedy 

112 dětí, k 1.9.2022 navštěvuje mateřskou školy 97 dětí. Ve školní družině je přihlášeno ve 

školním roce 2022/2023 150 žáků, kteří jsou zařazeni do 5 oddělení, v každém oddělení je 

max. 30 žáků. Školní jídelna zdražila cenu za stravné, v důsledku se zdražováním potravin. Ke 

stravování ve ŠJ je přihlášeno 549 strávníků, z toho je 88 dětí v MŠ, 344 žáků v ZŠ, 62 

zaměstnanců a 67 cizích strávníků.                                                           

                                                                                             

 

Body ad)2,3,4  ŠR schválila 

Body ad) 5,6 ŠR projednala 

               

 

Zapsala: 29.8.2022 

Stanislava Navrátilová v.r. předsedkyně ŠR 

 

 



Usnesení ze zasedání školské rady 

při Základní škole a Mateřské škole Lutín příspěvkové organizace, ze dne 29.8.2022 

 

Školská rada v počtu 6 členů, dle prezentační listiny. 

 

2. Schvaluje školní řád ZŠ  

3. Schvaluje  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

4. Schvaluje Dodatek ŠVP 

5. Projednala směrnice: Program školního poradenského pracoviště a Vnitřní směrnice ZŠ Lutín 

k postupu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných  

6. Bere na vědomí organizaci školního roku 20212/2023 

 

Stanislava Navrátilová v.r., předsedkyně ŠR 

                                                                                                                                            

      


