
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 26. února 2015 

Místo konání: restaurace Beránek 

Přítomni: Bc. Irena DAVIDOVÁ, Lenka JARÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ,  

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

  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 

 

Program:  1. Schválení jednacího řádu 

   2. Volba předsedkyně školské rady a tajemnice školské rady 

   3. Hodnocení I. pololetí školního roku 2014-2015 

4. Plán na II. pololetí školního roku 2014-2015 

5. Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015-2016 

6. Různé, diskuse, posezení - večeře 
 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Představení nových členů ŠR. 

 Schválení jednacího řádu – schválen všemi hlasy. 

 

K bodu 2  Volba nové předsedkyně a tajemnice ŠR. 

 Předsedkyní ŠR byla všemi hlasy zvolena Mgr. Bc. Jindra Pavlišová. 

 Tajemnicí ŠR byla všemi hlasy zvolena Mgr. Iveta Jiříčková. 

 

K bodu 3 Hodnocení I. pololetí školního roku 2014-2015 (viz zpráva pana ředitele) 

- prospěch 

- chování 

- Počet žáků a personální zabezpečení (asistenti pedagoga). 

- Spolupráce s Mgr. Lenkou Mikeskovou z PPP Trutnov – velký přínos pro 

školu. Spolupráce by měla pokračovat. 

- Výuka – hledání nových metod (matematika: prof. Hejný) 

- Škola podporující zdraví (evaluace a zpracování nového projektu – škola 

obdržela certifikát na další 4 roky). Naše školní jídelna nevaří 



z polotovarů. V bufetu neprodáváme nezdravé výrobky (chipsy, oříšky…). 

Velice dobře se využívá projekt „Školní mléko“. Děti si mohou zakoupit 

dotovaná mlíčka, jogurty, smetánky. V bufetu i v jídelně visí seznam 

alergenů. 

- Proběhla částečná výměna oken. 

- Stále se urguje řešení přechodu pod školou, připomínky k úpravám se 

v současné době schvalují na kraji. 

- Nové osvětlení v parku a aleji vedoucí ke škole (v jednání s MěÚ). 

 

K bodu 4 Plán na II. pololetí školního roku 2014-2015 

- Seznam plánovaných akcí. 

- Na škole proběhla inspekce, která dopadla velice dobře. 

- Probíhají kurzy lyžování a plavání. 

- Zájezd do Paříže (volná místa se mohou nabídnout i členům ŠR). 

- Informace o výletech a táborech. 

- Rekonstrukce školy – výměna zbývajících oken. 

- Paní Pavlišová nabídla pomoc při úklidu – pracovníky, kteří vykonávají 

veřejně prospěšné práce. Ti by měli také opět hlídkovat na přechodech. O 

pracovníky je možné požádat od 1. 4. do 31. 10. 2015. 

- Inkluzivní vzdělávání. 

 

K bodu 5 Výsledky zápisu do 1. třídy 

- Představa otevření dvou tříd. 

 

K bodu 6 Změny v Řádu školy schváleny všemi hlasy. Aktuální platnost je od 2. 3. 2015. 

 8. Školní družina 

a) Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči omluvena. 

b) Žáci přicházejí do družiny od 6.30 do 7.15 hodin, ze školní družiny odcházejí nejdříve ve 14.00 hodin.   

   K dispozici je školní družina do 15.40 hodin. Mimořádně lze žáka uvolnit na písemnou žádost rodičů  

   předloženou předem. 

c) Školní družina se řídí dle vlastního Vnitřního řádu školní družiny. 

 

10. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

a) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení  

    výpis z vysvědčení. 

b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo  

    kombinací obou způsobů. V průběhu školního roku mohou učitelé pro zvýšení motivace použít  

    i další znaky, a to zejména známky s minusem, jedničku „podtrženou“ či jedničku  

    s „hvězdičkou“. Možné je i hodnocení prostřednictvím razítek.  

   

12. Platnost školního řádu 

  Školní řád byl schválen Školskou radou ZŠ Úpice-Lány 4. prosince 2006 a aktualizován  

  1. října 2008, 20. ledna 2009, 5. října 2009, 19. ledna 2010, 1. června 2010, 4. října 2010, 

  12. října 2011, 31. ledna 2012, 25. června 2013, 5. března 2014, 2. října 2014  

  a 26. února 2015. 

  Platnost jeho aktualizovaného znění nabývá dnem 2. března 2015. 



 

               

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 
Článek II. 

 

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 
1. Prospěch 
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech (předměty povinné, povinně volitelné a volitelné) je klasifikován 
těmito stupni: 
"1"- výborný  
"2" - chvalitebný  
"3" - dobrý  
"4" - dostatečný  
"5" – nedostatečný 
V průběhu školního roku mohou učitelé pro zvýšení motivace použít i další znaky, a to zejména  

známky s minusem, jedničku „podtrženou“ či jedničku s „hvězdičkou“. Možné je i hodnocení  

prostřednictvím razítek.  

 

4. Celkové hodnocení žáka  
Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: prospěl/-a/ s vyznamenáním; prospěl/-a/; neprospěl/-a/  
 

Žák je hodnocen stupněm:  
- prospěl/-a/ s vyznamenáním = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším 
než chvalitebným, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré, v případě použití 
slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků 
podle § 14 odst. 1 písm. e) Vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb.; 
- prospěl/-a/ = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením; 
- neprospěl/-a/ = je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením; 
- neklasifikován/-a/ = je-li v některém povinném předmětu nehodnocen. 
 

LÁNSKÉ DESATERO 

6. Pozdní příchody na hodinu (i opakované zaspání), nepřipravenost, opakované  

   zapomínání, nepořádnost, nedostatečná domácí příprava, neplnění úkolů,  

   opisování úkolů, špatný poměr k práci  

 

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

 do 15 neomluvených hodin – učitel kontaktuje rodiče 

 15 hodin – žákovi bude udělena třídní důtka 

 16–25 neomluvených hodin – situaci řeší s rodiči výchovná komise, v příslušném pololetí bude žákovi snížen stupeň 

z chování 

 nad 25 neomluvených hodin -  žákovi bude v pololetí udělen 3. stupeň z chování 

 při svévolném opuštění školy a 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. 

V případě sporných absencí budou rodiče pozváni do školy k vyřešení situace osobním jednáním. 

 

      Zapsala: Mgr. Iveta Jiříčková 

                                                                                   tajemnice Školské rady ZŠ Úpice-Lány 


