ZÁPIS
z jednání Školské rady Základní školy Martina Luthera, s.r.o.
ze dne 1. října 2021
Místo a čas konání: Základní škola Martina Luthera, dne 1. 10. 2021 od 15:00 hod.
Přítomni:

Martin Lukáš - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Jiří Pavelka - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Mgr. Marcela Šiková - zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Romana Vojtíšková - zástupce pedagogických pracovníků
Ing. Petr Krákora - zástupce zřizovatele
Martin Vršecký B. A. - zástupce zřizovatele

Host:

Mgr. Robert Hendrich – ředitel školy

Program jednání:
1. Úvod, schválení programu jednání.
2. Přečtení posledního zápisu.
3. Podnět pro školskou radu „kompenzace covid.“
4. Schválení školských dokumentů.
5. Projekt IROP 2020 ze zdrojů EU.
6. Ostatní projekty.
7. Různé.
8. Schválení zápisu ŠR.

Ad. 1) Předseda Martin Vršecký uvítal přítomné a rada schválila program jednání.
Ad. 2) Byl přečten zápis z podzimu 2020.
Ad. 3) Podnět ohledně slevy na školném z důvodu uzavření prostor ZŠML v době
uzavření z důvodu pandemie COVID-19 ve školním roce 2020/21. Opětovný podnět
od rodičů jednateli ohledně možnosti snížení školného, nebo poskytnutí slevy na
školném. Těmto návrhům jednatel nevyhověl z ekonomických důvodů. Nicméně v

září tohoto roku byla opětovně poskytnuta sleva formou příspěvku na učebnice ze
zdrojů ZŠML. Školní výlety byly pro žáky za 10% ceny (zbytek ze zdrojů ZŠML). V létě
byl na dolním hřišti vybudován nový bezpečnostní prvek: dřevěný mantinel a
vybudován školní rozhlas.
Ad. 4)
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2020/21.
Školská rada projednala a schválila Školní řád pro školní rok 2021/22.
Školská rada projednala a schválila Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2021/22.
Školská rada projednala a schválila Řád distančního vzdělávání pro rok 2021/22.

Ad. 5 + 6) Projekty.
Krom loňského IROP 2020 (nové PC a I-pady), škola participuje na výměnném
programu „Erasmus +“. V roce 2021 se podařilo získat dotaci na příhraniční spolupráci
s partnerskými školami v SRN a dále též dotaci na „socializační aktivity“ při návratu
dětí do škol v běžném režimu.
Ad. 7) Různé.
Došlo k rozšíření provozní doby ŠD. Dále se rozšířila pro 8. a 9. ročník výuka cizích
jazyků – francouzština.
Členové školské rady poděkovali panu řediteli Robertu Hendrichovi za všechny
sdělené informace.
Ad. 8) Zápis schválen dne: 1. 10. 2021.
Zapsal: Martin Vršecký, předseda ŠR.

Podpisy zúčastněných členů ŠR:
Martin Lukáš
Petr Krákora
Jiří Pavelka
Marcela Šiková
Romana Vojtíšková
Martin Vršecký

