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Datum konání: 30. září 2015 

Místo konání: sborovna školy 

 

Přítomni: Ing. Irena DAVIDOVÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ,  

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

 Lenka ŠLAMBOROVÁ 

  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 

 

Omluveni:  Anna GOLDMANNOVÁ 

 

Program:  1. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Úpice-Lány ve školním roce 2014-2015  

2. Priority pro školní rok 2015-2016 

3. Schvalování navrhovaných změn ve Školním řádu ZŠ Úpice-Lány 

   4. Různé, diskuse 

 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Seznámení s Výroční zprávou a ekonomickou částí (viz zpráva pana ředitele). 

 Výroční zpráva schválena všemi hlasy. 

  

K bodu 2 Priority pro školní rok 2015-2016 (viz zpráva pana ředitele) 

 1. Ochrana před projevy šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

   a) Škola se řídí závěry ze schůzky zástupců škol, města a dalších  

        zainteresovaných institucí. Dětským lékařkám byl předán seznam žáků,  

        u kterých je požadováno v případě zdravotních problémů potvrzení 

        lékaře. 

    b) Další seznam byl odeslán na sociální odbor města Úpice s požadavkem  

         kontroly rodinného zázemí a upozornění rodičů na jejich povinnosti. 

    c) Byla kontaktována paní Morávková z Úřadu práce. 

    d) Ve spolupráci s okresní metodičkou prevence Mgr. Lenkou Mikeskovou 

         je naplánován na květen Den prevence. O pomoc při organizování bude 

         požádáno i Město Úpice. 

 

 2. Vzdělávání ohledně bezpečnosti 

- 14. 10. 2015 proběhne školení všech pedagogů místních škol na téma  

„Útočník ve škole“. Pozváni jsou zaměstnanci Městského úřadu  

i zastupitelé. 

- Školení pana ředitele na téma „Bezpečná škola“. 

- Rekonstrukce čipového systému. 

- Rozšiřování kamerového systému. 

- Přednášky pro žáky: dle nabídky Policie ČR a Městské policie. 

 



3.  Škola podporující zdraví 

     Letos začínáme druhý rok čtyřletého období. Proběhl 11. ročník Dne   

     zdraví. 

 

4.  Prostorové a materiální podmínky.  

     = oprava omítky v zadní části budovy; 

     = rekonstrukce části prostor II. oddělení školní družiny (bývalý  

        služební byt) 

  

5.  Dotace na venkovní sportoviště.  

     Projektová dokumentace se již zpracovává. 

 

K bodu 3 Změny v Řádu školy Úpice-Lány 

 Změny se týkají především omlouvání žáků a stanovení sankcí v případě  

 neomluvených hodin. Znění vychází z Metodických pokynů MŠMT. 

   

  viz příloha k Zápisu ze ŠR 

 

 Změny byly schváleny všemi hlasy. 
 

K bodu 4 Různé, diskuse 

- Na cestě v parku naistalovány zábrany, na veřejné komunikaci pod školou omezena 

rychlost na 30km/h. 

- Požádat Město Úpice (na setkání s místostarosty), aby zajistilo hlídky na 

přechodech z řad Policie ČR, případně Městské policie. Doposud tuto funkci 

vykonávali zaměstnanci Technických služeb. 

- Informace o nových kroužcích ve škole, některé jsou otevřeny i pro veřejnost. 

- Účast školy ve výzvách č. 56 a č. 57. V rámci výzvy 56 proběhne stínování pěti 

pedagogů v Liverpoolu, v rámci výzvy 57 je možné získat pro školu až 200 tisíc na 

vybavení školy (tvořivé dílny). 

- Byl odeslán požadavek na dotaci ohledně služeb Mgr. Lenky Mikeskové. Doposud do 

školy dojíždí 1x za 14 dní, v případě přiznání dotace bude pracovat na škole 

minimálně 4 hodiny týdně.  

Paní Pavlišová vznesla připomínku, že bychom mohli požádat Město Úpice o 

navýšení rozpočtu a služby financovat z těchto peněz. Případně ještě služby 

rozšířit i pro další školy ve městě. Tento bod opět předjednat při setkání 

s místostarosty. 

- Diskuse na téma inkluze, směr školství, s čím se potýkáme v praxi, zda se dá 

inkluzivní vzdělávání při současných podmínkách zvládnout.  

Závěr: je to velice obtížné (velký počet žáků ve třídách, učitelé nejsou proškolení 

na zvládání problémových situací, nedostatek financí…) 

 

 

 

       Předsedkyně ŠR: Jindra Pavlišová                 Zapsala: Iveta Jiříčková 


