
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 25. 6. 2013 

Místo konání: Batňovice, Restaurace u Bulánka 

Přítomni: Bc. Eva KUŽELKOVÁ, Anna GOLDMANNOVÁ, Radko TUREK,  

 Mgr. Jiřina MEIEROVÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ,  

 Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 

Omluvena: Mgr. Bc. Jindra Pavlišová (nemoc) 

  

 

Program:  1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky 

2. Hodnocení školního roku 2012-2013 

3. Příprava na školní rok 2013-2014 

4. Náměty na změny ve Školním řádu ZŠ Úpice-Lány 

5. Různé, diskuse 

6. Poděkování Radko Turkovi 

7. Večeře 

 

 

Závěry z jednání: 

 

K bodu 1   

 Nové počítače nainstalovány. Proběhla diskuse, zda to byl krok k lepšímu, neboť 

nefungují 100%. Objevily se i problémy se sítí. Vysvětlení problému panem ředitelem. 

 Proběhly volby do Školské rady. Zvolena byla jediná kandidátka paní Lenka Jará. 

 Z časových důvodů nebyl nabídnut žádný společný zájezd pro rodiče, děti i 

zaměstnance školy. Tento nápad chceme realizovat trochu jinou formou 

v následujícím školním roce. 

  

 

K bodu 2  Hodnocení školního roku 2012-2013 (viz zpráva ředitele školy) 

 v čem byl jiný: 

- do ŠVP byly zapracovány nové předměty 



- změna počtu žáků (úbytek), příliv rómských žáků, kteří mají naši 

školu v některých případech jako „přestupní stanici“ a s tím 

související výchovné problémy (neomluvená absence) 

- změna vyučujících 

- nové kroužky (i pro dospělé - Angličtina) 

- nově Martinské radovánky (ve spolupráci s mateřskými školami) 

- ukončení projektu Peníze EU do škol 

- grantová politika (Den zdraví, Úpická laťka, „Kudy z nudy“ – 

relaxační centrum za školou) 

- úspěchy našich žáků (výhra Grand Prix) 

- kamerový systém 

- zájezd do Londýna 

- zapojení do projektu JEDEN SVĚT  

- zapojení do projektu STUDENTSKÝ PARLAMENT  

- zapojení do charity 

- nová střecha na škole 

 a další  (viz zpráva ředitele školy) 

 

K bodu 3 Příprava roku 2013-2014 (viz zpráva ředitele školy) 

- změna VP – funkci přebírá Iveta Votočková 

- nové webové stránky 

- možné nové investice 

- změna ceny za pronájem tělocvičny 

- zapojení do aktuálního dění ve škole prostřednictvím reportáží na 

Účku (otázka jakou formou) 

- časopis Úl  - kroužek, texty i grafika bude v rukou žáků 

- Martinské radovánky – plánovaný rekord „O největší počet 

martiňáků“ 

 

K bodu 4 Úprava Školního řádu ZŠ Úpice-Lány (viz příloha) 

- došlo k úpravě či změně ve třech bodech u Chování žáka 

a ve dvou bodech v Režimu školy. Úpravy byly navrženy 

především z preventivních důvodů a schváleny všemi přítomnými 

členy. 



 

K bodu 5 Diskuse, různé 

- Otázka týkající se zodpovědnosti učitele za úraz, který se stane 

v jeho nepřítomnosti. 

- Zodpovědnost učitele za spálení žáka na koupališti. 

- Zvolit vhodný program pro děti ve velkých teplech. 

- Někteří rodiče by chtěli opět vyplnit anketu týkající se chodu školy. 

- V případě problému bylo doporučeno využít „Schránky důvěry“ 

nebo „Okénka pro rodiče“. 

 

K bodu 6 Poděkování Radko Turkovi za dlouhodobou spolupráci. 

 

  

                                                                                     Zapsala: Mgr. Iveta Jiříčková 

     tajemnice Školské rady ZŠ Úpice-Lány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 

 

 

Chování žáka 

 

f) O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy. Do jiných tříd přecházejí 

ukázněně. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti učitele. 

Nezdržují se v šatnách ani o polední přestávce. Členové zájmových kroužků a 

nepovinných předmětů mohou být ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími.    

Změna: O přestávkách se řídí pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy. 

 

j) Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrožovat mravní výchovu žáků. Není dovoleno používat během vyučování a ve školní 

jídelně mobilní telefon k soukromým účelům (telefon je vypnutý a umístěný v tašce) 

ani jiné elektronické přístroje (včetně sluchátek). Výjimkou je použití těchto přístrojů 

v hodině pro potřebu výuky se souhlasem vyučujícího. O přestávce je výslovně 

zakázáno používat telefon či jiná zařízení na soukromá natáčení, focení či nahrávání (a 
následné šíření a zveřejňování těchto záznamů).  

 

l) Při poskytování vzdělávacích služeb a všech činnostech souvisejících je zakázáno 

konzumovat návykové látky (kouřit, pít alkohol, užívat omamné a psychotropní látky 

apod.), pod jejich vlivem do školy přicházet a do školy je přinášet. V případě podezření 

na nebezpečné ovlivnění návykovou látkou může být žák vyzván, aby se podrobil 

orientační detekční zkoušce na její přítomnost. 

Doplnění: Žáci se chovají v souladu s pravidly „Školy podporující zdraví“, tudíž nekonzumují 

energetické nápoje, kávu a další nápoje, které dětem nepřísluší. 

 

 

Režim školy 

 

e) Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích připraveni na hodinu (pomůcky na lavici, vypnuté 

mobily uklizené v taškách) a čekají na příchod vyučujícího. Pokud se nedostaví vyučující do 
pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně nebo kanceláři školy. 

 

h) O všech přestávkách se žáci se řídí pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy. O velké 

přestávce setrvávají  žáci ve své kmenové třídě, pokud je nutné stěhování, činí  tak hned na začátku 

přestávky. Při stěhování do počítačové učebny se řídí pokyny učitelů. 

 

 

 


