
Základní škola, Základní umělecká škola 

a Mateřská škola Lomnice 

 

zřizovatel: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 

679 23 Lomnice, IČO: 00280577 
 

 

Zápis z 2. zasedání školské rady ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice konané v Lomnici dne 

22. 6. 2020 

 
Přítomni: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Mikita, Ph.D., Mgr. Radim Vykoukal,  

Mgr. Radmila Holcnerová, Mgr. Magdalena Nosková, Mgr. Eva Vítková, Ing. Karel Chalupa,  

Bc. Dušan Kíni, Marie Štouračová 

 

Omluveni: 

 

Hosté: Ing. Lukáš Valdhans 

1. Školskou radu (dále jen ŠR) zahájila předsedkyně Magdalena Nosková a přivítala přítomné. 

2. Na úvod jednání bylo dáno slovo hostu panu Ing. Lukáši Valdhansovi, který představil projekt 

stavebních úprav ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice a rovněž termíny a harmonogram realizace prací. Dále byly 

diskutovány možnosti dalších stavebních úprav ZŠ, především příprava projektu na toalety v 4.NP. 

3. ŠR schválila zapisovatele ověřovatele zápisu. 

Usnesení ŠR č. 1/2 – ŠR zvolila zapisovatelem Tomáše Mikitu. 

Usnesení ŠR č. 2/2 – ŠR zvolila ověřovatelem zápisu Evu Vítkovou. 

4. ŠR provedla kontrolu z 1. zasedání ŠR, úkoly pítka a IDS JMK trvají. ŠR pověřuje starostku Marii 

Brázdovou o jednání s projektantem o dodatečné úpravě projektu pro instalaci pítek. Předsedkyně 

přepošle informace starostce o možných typech pítek. Do 6.7. rovněž předsedkyně zašle komentáře 

k jízdnímu řádu IDS JMK.  

Usnesení ŠR č. 3/2 – ŠR ukládá starostce M. Brázdové zajistit úpravy projektu rekonstrukce 

ZŠ v souvislosti s instalací pítek pro žáky.   

Usnesení ŠR č. 2/2 – ŠR ukládá předsedkyni ŠR M. Noskové zpracovat komentáře k novému 

jízdnímu řádu IDS JMK. 

5. Předsedkyně informovala o zápisu do 1. tříd a počtu dětí na nový školní rok 2020/2021, rozdělení 

prvních tříd, třídních učitelích a kapacitě školy. Proběhla diskuse na téma možností rozšíření tříd 

v přízemí školy.  Následně byly diskutovány počty dětí přijatých a nepřijatých do MŠ a následný 

výhled počtu dětí. Je zaznamenán nárůst počtu zájemců o MŠ ze spádových obcí. 



6. Tímto bylo ukončeno jednání dle programu a dále v bodě různé: 

  Starostka městyse Lomnice Marie Brázdová informovala o plánované realizaci opravy 

komunikace a chodníku před školou a nutnosti koordinace prací.  

 Karel Chalupa se zeptal na průběh distanční výuky, Tomáš Mikita měl připomínku k malému 

zapojení on-line výuky. Zástupci školy informovali o snaze o sjednocení a přípravu na možné 

další mimořádné události. 

 Dušan Kíni se zeptal na stav IT techniky na škole, zástupci školy informovali o současném 

stavu, technika zastarává.  

 

Další jednání dle potřeby během listopadu.  

  

Zapsal: doc. Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.,                                                                          ………………………….

  

Ověřovatel zápisu: Mgr. Eva Vítková                 …………………………. 

Předseda školské rady: Mgr. Magdalena Nosková                                                    ………………………… 
 

V Lomnici dne 22. 6. 2020 

 

 

 

 

 

      

 


