
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 
 
Datum konání: 13. června 2018 
Místo konání:  sborovna ZŠ Úpice-Lány 
Přítomni:  Ing. Irena DAVIDOVÁ, Martin HOFMAN, Mgr. Bohdana JANOVSKÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ, 
   Petra KOUDELOVÁ, Ing. Martin STRACHOTA, Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 
 
Program:  1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky  

2. Hodnocení školního roku 2017-2018 
3. Příprava na školní rok 2018-2019 
4. Náměty na změny ve Školním řádu ZŠ Úpice-Lány 

   5. Různé, diskuse 
 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Pan ředitel členům ŠR sdělil: 
 Na čtvrtletní výpis známek pro rodiče se připsala známka z TV. 

 Ke stížnosti maminky žáka 6. třídy ohledně hlídání cesty domů ze školy se vyjádřil pan 
starosta: pochůzková činnost policie není možná, nepokryje to ani Policie ČR ani Městská 
policie. 

 K dotazu, zda bude mít město vlastního pracovníka OSPOD se vyjádřil pan starosta,  
 že touto otázkou se bude zabývat až nové zastupitelstvo. 
 
K bodu 2 (viz zpráva pana ředitele) 

Ve škole je 244 žáků, 12 tříd, 3 oddělení ŠD, 38 zaměstnanců (30 pg - z toho 4 na MD; 5 
asistentek pedagoga, loni 3). 

 Na gymnázium se hlásí dva žáci. Na střední školu se dostali všichni žáci z  9. tříd.  
 Na zápis se dostavilo 32 žáků, do první třídy nastoupí 22 žáků (12 ch, 10 d, 7 z jiného školského  
 obvodu), 10 dětí má odklad. 

 Škola nabídla další služby rodičům: svačinky a rozšíření provozu školní družiny. 
 Plnění priorit (viz přehled):  

= Potírání kyberšikany – projekt „Umíme se chovat v kyberprostoru“. 
= Čerpání šablon: doučování a čtenářský klub. 
= Kroužek logopedie. 
= Vztahy s veřejností a rodiči: Předškoláček, průlet Úlem, první pomoc pro předškoláky,  
   divadelní představení, Okénko do výuky, Ředitelské okénko, reportáže TV-JS, školní facebook 

 Nová omítka opět odročena na rok 2019, rekonstrukce osvětlení 1. A, vybavení školní dílny (podána  
               dotace na 1,4 mil. korun), rekonstrukce školní družiny v roce 2019, šatny v roce 2020. 

 
                                      Největší úspěchy žáků: 
 
Vědomostní soutěže 
KRAJSKÉ KOLO 
Eurorebus = Matěj Píša - 9. místo v krajském kole 
Zeměpisná olympiáda = Jakub Dibelka – 2. místo v okresním kole 
Dějepisná olympiáda = Petra Janečková 
Astronomická olympiáda = Michal Čapek, Jan Horák 
Logická olympiáda = Jan Sláma 
 
Účast v okresních kolech FO, MO (úspěšní řešitelé: Jan Horák, Marek Langer a Ondřej Petera), Pythagoriády 



Dovednostní soutěže 
KRAJSKÉ KOLO 
Hlídky mladých zdravotníků= 2. místo – st. ž. (Prouzová, Šiková, Janečková, Košnarová, Horáková) 

Dopravní soutěž cyklistů = 4. místo – kategorie mladšího žactva 
 
Sportovní soutěže 
KRAJSKÉ KOLO 
Šplh = vítězství dívek v krajském kole; jednotlivci: 1. Lucie Sacherová 
Pohár rozhlasu = 4. místo – mladší žáci 
Atletický čtyřboj = vítězství v okresním kole 
 
Umělecké soutěže 
Požární ochrana očima dětí = literární část i výtvarná část: 1.–3. místo v okrese ZŠ ÚL 
Literární Úpice bratří Čapků = 2. Ondřej Astr  
 

 
K bodu 3 (viz zpráva pana ředitele) 
 Klesne počet tříd z 12 na 11, nikdo se nebude propouštět, odchází paní učitelka 

Stiborová. Bližší informace podá pan ředitel na začátku následujícího školního roku. 
 Nabídka výzvy 63 – šablony. Členové ŠR se mohou vyjádřit, které by preferovali (seznam 

předán členům). 
  

 
K bodu 4 Z řad učitelů nevzešly žádné návrhy. Do Školního řádu ZŠ ÚL je nutné dodat formulku 

 z důvodu GDPR ohledně práv na ochranu osobních dat. Změna schválena všemi členy 
(viz příloha č. 1). 
 Úprava souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pan ředitel rozešle upravenou verzi 
dle námitek členů ŠR (viz příloha č. 2). 

 
K bodu 5 Diskuze ohledně vybírání mobilů žáků na celou dobu výuky. ŠR nedoporučuje toto  
 opatření z důvodu možných případných nepříjemností při zničení či poškození.  
 Členové ŠR byli pozváni na veřejnou obhajobu absolventských prací do Loutkového  
 Divadla v Úpici. 
 
 Další termín ŠR stanoven na 15. října 2018. 

 
 
 
  

 
       Předsedkyně ŠR:  Ing. Irena Davidová                   Zapsala: Mgr. Iveta Jiříčková 
 
 
 
 


