
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 
 
Datum konání: 7. února 2018 
Místo konání:  Restaurace U Bulánka, Batňovice 
Přítomni:  Ing. Irena DAVIDOVÁ, Martin HOFMAN, Mgr. Bohdana JANOVSKÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ, 
   Petra KOUDELOVÁ, Ing. Martin STRACHOTA, Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 

 

 
Program:  1. Schválení jednacího řádu 
   2. Volba předsedkyně/předsedy a tajemníka/tajemnice školské rady 
   3. Hodnocení I. pololetí školního roku 2017-2018 
   4. Plnění priorit školního roku 2017-2018 
   5. Změny v Řádu ZŠ Úpice-Lány s účinností od 8. 2. 2018 

6. Plán na II. pololetí školního roku 2017-2018 
7. Různé, diskuse 

 
 
 
Závěry z jednání: 

Na začátku jednání pan ředitel představil všechny přítomné. 

K bodu 1 Jednací řád byl odsouhlasen všemi přítomnými.  
 
K bodu 2 Předsedkyní školské rady byla zvolená Ing. Irena Davidová, tajemnicí Mgr. Iveta Jiříčková. 
 
K bodu 3 Hodnocení 1. pololetí 2017-2018 (viz zpráva pana ředitele): 

- Počet žáků 244 (12 tříd), 5 asistentek pedagoga. 
- Prospěch a chování (90 vyznamenaných, průměr školy 1,66). 
- Seznam kroužků nabízených naší školou (11). 
- Aktivity a akce: setkání sportovců školy 1987-2017, Den zdraví, Evropský den 

jazyků, Medové trhy, veřejná vystoupení, lyžařský výcvik, plavání a bruslení… 
Vše je shrnuto ve čtvrtletním bilancování Televize-JS. 
 

K bodu 4 Plnění priorit školního roku 2017-2018 (viz zpráva pana ředitele): 
- Vzdělávání a výchova žáků (potírání kyberšikany, doučování dětí, čtenářský klub, 

logopedie). 
- Vztahy s veřejností (servis pro rodiče, nové komunikační strategie). 
- Prostorové a materiální podmínky, výhled do dalších let, zdroje čerpání financí 

(nová omítka v zadní části, rekonstrukce prostor II. oddělení družiny, rozšíření 
šatny, dokončení výměny osvětlení, vybavení školní dílny). Vše je shrnuto 
v brožurce „Průlet Úlem“. 
 

K bodu 5 Členové školské rady pečlivě nastudovali Řád školy a předložili připomínky.  
 Školská rada schválila veškeré navrhované změny, ze strany školy i rodičů. 
 Školní řád platí od 8. 2. 2018. (viz příloha) 
 Proběhla diskuse ohledně bodového hodnocení tělesné výchovy (dále Tv). Byla 
 vznesena námitka z řad rodičů, že známka „4“ z Tv je nepřiměřená. Pan ředitel vysvětlil, 
 že známku si může vylepšit každý žák svou iniciativou, nejde jen o výkony v hodinách Tv.  



Pro lepší orientaci bude známka z Tv na čtvrtletním přehledu, které děti dostávají, 
případně se na internetových stránkách školy doplní kolonka, která bude přepočítávat 
body na známku. 

 
K bodu 6 Plán na II. pololetí školního roku 2017-2018 (viz zpráva pana ředitele): 
 Členové obdrželi seznam všech akcí do konce školního roku.  
 
K bodu 7 Různé: 

- Dotaz maminky žáka 6. třídy ohledně bezpečnosti dětí na cestě domů ze školy byl  
e-mailem postoupen panu starostovi Radimu Fryčkovi. Bezpečnost občanů by 
mělo řešit Město Úpice. 
 

    text e-mailu:  
„Vážený pane starosto, 

 
Školská rada (dále ŠR) na své ustavující schůzi, z které Vám brzy zašle zápis paní tajemnice Mgr. 
Iveta Jiříčková, se mimo jiné zabývala podnětem jedné maminky žáka 6. třídy - viz níže.  

 
Po dlouhém projednávání, kde padaly názory, že zvýšená pochůzková činnost Policie ČR není reálná, 
že by mohl pomoci zvýšený počet kamer, že je třeba případnou událost hned policii nahlásit atd. atd., 
došli členové školské rady k závěru, že je třeba daný podnět jedné maminky žáka 6. třídy ZŠ Úpice-
Lány postoupit Městu Úpice. Že určitě nějaké účinné preventivní opatření vymyslíte. 

 
Tedy tak činím. 

 
Předem Vám velmi děkuji za pomoc a ochotu se problémem zabývat.“ 

 
- Policie ČR doporučuje všechny případy neodkladně hlásit na jejich služebně. 
- Město Úpice může mít vlastního pracovníka z OSPODu. Škola by tuto službu 

uvítala z hlediska rychlejšího řešení případů. 
 
 

  
 

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

 

 

 

 


