
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 29. 3. 2016 

Místo konání: Hostinec U Lávky, Havlovice 

Přítomni:  Ing. Bc. Irena DAVIDOVÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ, Anna GOLDMANNOVÁ, 

Mgr. Jiřina MEIEROVÁ, Mgr. Bc. Jindra PAVLIŠOVÁ, Lenka ŠLAMBOROVÁ 

  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h.  

 

Program:  1. Hodnocení I. pololetí školního roku 2015-2016 

2. Plán na II. pololetí školního roku 2015-2016 

3. Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2016-2017 

4. Návrhy na změny v Řádu školy ZŠ Úpice-Lány 

   5. Různé, diskuse 

   6. Večeře 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Hodnocení I. pololetí školního roku 2015-2016 (viz zpráva pana ředitele) 

- Počet žáků, počet asistentů se zmenšil ze 4 na 3. 

- Zpráva o prospěchu a chování. 

- Zpráva o kroužcích, které jsou na škole. 

- Výčet aktivit. 

- Zpráva o financích (příznivá, ušetřilo se). 

 

K bodu 2 Plán na II. pololetí školního roku 2015-2016 (viz zpráva pana ředitele) 

- Seznam akcí, které proběhly a budou probíhat.  

- Škola obdržela dotaci z MŠMT 65 308,- z programu na podporu aktivit 

v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016. Název 

projektu: Poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické 

veřejnosti na školní rok 2015/2016. Prostředky jsou určeny k financování 

školní psycholožky, která na škole pracuje. Možná pomoc  

od města. Úkol školy: více zpropagovat její aktivity.  

- Žádost o příspěvek města na odměny pro žáky na akci „Den prevence“ 

(reflexní pásky, finanční obnos – pokusí se zařídit pí Pavlišová  

a Davidová). 

- 14. 4. Školení na téma „Inkluze“ s názvem „Žák s potřebou podpůrných 

opatření v běžné ZŠ“. 

- Pozvánka na prezentaci absolventských prací. 

- Akce o prázdninách (tábory, renovace). 

 

K bodu 3 Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2016-2017 

-  K zápisu se dostavilo 38 dětí, přijato 32, snad budou dvě třídy. Vše se 

         rozhodne v červnu. 



-     Personální obsazení na další školní rok (po mateřské dovolené se vrací  

    paní učitelky uč. Nývltová a Kociánová). 

 

K bodu 4  Návrhy na změny v Řádu školy ZŠ Úpice-Lány 

   Schválen Řád školní dílny 

   Změny v Řádu školy byly schváleny.  

Všichni hlasovali pro. 

 
 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně   

     patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

g) 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. Bude-li test pozitivní, bude uhrazen 

rodiči. Žáci se chovají v souladu s pravidly „Školy podporující zdraví“, tudíž 

nekonzumují energetické nápoje, kávu a další nápoje, které dětem nepřísluší. Žáci se 

chovají v souladu s pravidly „ekologické školy“ (pomáhají udržet čistotu a třídí odpad). 

 

Lánské desatero 

10. Neomluvená absence (rodič je povinen omlouvat své dítě do tří dnů)  

 = do 10 neomluvených hodin – učitel kontaktuje rodiče, žákovi bude udělena důtka  

      třídního učitele 

 = 11 až 15 neomluvených hodin – učitel kontaktuje rodiče, žákovi bude udělena důtka  

    ředitele školy 

 = 16 až 25 neomluvených hodin – bude svolána výchovná komise, žákovi bude  

    v příslušném pololetí udělen 2. stupeň z chování 

 = nad 25 neomluvených hodin - hlášení na OSPOD, žákovi bude v pololetí udělen 3.  

    stupeň z chování  

 = při opakovaném zaspání spojeném s celodenní absencí ve škole bude žákovi v prvním  

    případě udělena důtka třídního učitele, při opakovaném činu ředitelská důtka,  

    zameškané hodiny nebudou omluveny  

 = při svévolném opuštění školy bude žákovi udělena ředitelská důtka, hodiny nebudou  

    omluveny V případě sporných absencí budou rodiče pozváni do školy k vyřešení  

    situace osobním jednáním. Další opatření dle metodického pokynu MŠMT  

    „Záškoláctví“. Výchovná opatření byla projednána a schválena Školskou radou ZŠ  

    Úpice-Lány 8. 10. 2007 a aktualizována 1. 10. 2008, 20. 1. 2009, 1. 6. 2009, 19. 1.  

    2010, 1. 6. 2010, 4. 10. 2010, 11. 1. 2011, 31. 1. 2012, 19. 6. 2012, 2. 10. 2014, 26. 2.  

    2015, 30. 9. 2015 a 29. 3. 2016. Jejich platnost nabývá dnem 30. 3. 2016 

 

K bodu 5 Různé, diskuse 

- Podána žádost o dotaci na Úpickou laťku. 

- Navýšení příspěvku od města účelově na vybavení školy. 

- Další schůzka 8. 6. 2016 od 15:30 ve sborovně školy. 

- Paní Pavlišová vysvětlila situaci ohledně přestupku týkajícího se našeho 

      žáka. 

 

       Předsedkyně ŠR: Jindra Pavlišová                 Zapsala: Iveta Jiříčková 


