
ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
Zápis z jednání školské rady

Datum: 14. 9. 2020

Členové: Nepřítomni:
Petra Harazímová, MBA MUDr. Anežka Pupíková
Alena Jůvová
Hana Potěšilová
Mgr. Martin Přidalík,MBA
Mgr. Roman Fišnar
Ing. Jan Vyskočil
Ing. Milena Rudolfová Hosté:
Mgr. Hana Svatoňová Mgr. Petr Lukáš, ředitel školy

Program:
1. Kontrola usnesení
2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021
3. Schválení změn ve školním řádu ZŠ 
4. Schválení ŠVP MŠ Náš barevný svět
5. Možnosti spolupráce školy se zřizovatelem v souvislosti s projekty a koncepcí školy
6. Diskuse, připomínky, podněty

Průběh jednání k bodům:
1. Všechny body usnesení z minulé školní rady měly charakter informační, nebyly 
formulovány žádné úkoly a odpovědnosti.
2. Ředitel školy Mgr. Petr Lukáš podal informace o Výroční zprávě o činnosti školy 
2020/2021. Součástí VZ je příloha Hodnocení distanční výuky. K výroční zprávě nebyly vzneseny 
žádné dotazy, připomínky a návrhy.
3. Členové rady školy byli seznámeni se změnami ve Školním řádu. V příloze tohoto 
dokumentu byli členové rady seznámeni s Preventivním programem, dále nově vypracovaném 
odkazu na školní řád v rámci WEB stránek školy a také se směrnicí 20/6 – Hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků, která ale v letošním školním roce bude ještě doplněna a přepracována.
4. Dále jsme podali informace o novém ŠVP MŠ Náš barevný svět.
5. Škola chce ve spolupráci se zřizovatelem dále rozvíjet aktivity v rámci 

◦ výzvy MAS Šumperský venkov – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání (multimediální 
učebna, bezbariérovost školy), dešťová kanalizace na budově ZŠ a ŠJ (vybudování 
vodní nádrže), apod. 

◦ vybudování a oprava venkovních prostor MŠ (dopravní hřiště, venkovní zahrada 
užitková i relaxační)

◦ prostor v místě návsi pro potřebu potkávání se a také další možnosti venkovní učebny, 
který bude dobudován v říjnu

◦ v rámci Tv bude možnost návštěvy trampolín a zapůjčení koloběžek pro běžnou 
tělovýchovnou výchovu dětí, kterou zprostředkovává zřizovatel

◦ byla zpracována studie pro rekonstrukci interiéru školy (rozdělení tříd příčkami se 
změnou prostoru, vytvoření prostor pro ŠD, dílny a kuchyňku)

◦ Je vypracována dokumentace zřizovatele MŠ na celkovou nutnou úpravu vnitřních 
prostor, čeká se na novou výzvu pro znovupodání

6. Diskuse, různé:
◦ Pan ředitel podal ostatním členům školské rady informace o dalším zapojení žáků v 

rámci domácího vzdělávání, nově jsou také v rámci IV vypracovány minimální výstupy 
učiva pro žáky se speciálním vzděláváním (t.č. II. ročník) 

◦ Informace paní starostky Petry Harazímové o veškerých možnostech spolupráce s OÚ a 
všech připravovaných studií pro další rozvoj ZŠ a MŠ
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◦ Návrh pana Martina Přidalíka na společný den s hasiči s využitím hasičské techniky, 
názornou ukázkou, přednáškou

Usnesení:
1. Školská rada schvaluje výroční zprávu za školní rok 2020/2021
2. Školská rada bere na vědomí změny Školního řádu ZŠ
3. Školská rada schvaluje ŠVP MŠ Náš barevný svět

Zaslané přílohy:
1. Výroční zpráva za školní rok 2020/2021
2. Příloha výroční zprávy - Hodnocení distanční výuky
3. Školní řád ZŠ  
4. Příloha školního řádu – Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. Příloha školního řádu – Preventivní program školy
6. ŠVP MŠ Náš barevný svět

Zapsala:  Mgr. Hana Svatoňová

Četli:


