
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 03. 10. 2016 

Místo konání: sborovna ZŠ Úpice-Lány 

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

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

  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h.  

Omluvena:  Lenka ŠLAMBOROVÁ 

 

Program: 1)  Uvítání 

  2) Oznámení výsledku doplňovacích voleb 

3) Výroční zpráva o činnosti ZŠ Úpice-Lány ve školním roce 2015-2016 

  4) Priority pro školní rok 2016-2017 

  5) Schvalování navrhovaných změn v Řádu ZŠ Úpice-Lány 

  6) Různé, diskuse  

  

 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 a 2 Paní předsedkyně uvítala přítomné, především nově zvolenou členku rady 

 paní Lenku Vintrovou, která zvítězila ve volbách, které proběhly 26. 9. 2016. 

 

K bodu 3 Výroční zpráva byla zaslána všem členkám rady. 

 Nikdo neshledal žádné chyby ani nežádal doplnění. 

 Výroční zpráva byla schválena všemi hlasy. 

Paní předsedkyně pochválila práci pana ředitele, vedení školy a všech 

zaměstnanců. 

 

 

K bodu 4 Priority školy (viz zpráva pana ředitele) 

 

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA ŽÁKŮ 

= rozvoj čtenářské gramotnosti 

 Čtenářský klub (od 1. 1. 2017) 

 Zapojení do veřejného projektu „Celé Česko čte dětem“ – zapojena školní družina 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků – jedna učitelka přihlášena na 22 hodinový  

     kurz, poznatky bude předávat ostatním vyučujícím. 

 

= doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

  Logopedie (kroužek) 



 Kultura řeči 

 Doučování (zapojení do projektu, ze kterého bude doučování financováno) 

 

= prohlubování mezilidských vztahů  

   (vzájemná pomoc, ochota, ohleduplnost, empatie, vytváření dobrého kolektivu) 

 Aktivity I. stupně  

 Aktivity školní družiny  

 Posílení časové dotace školní psycholožky – od 1. 1. 2017 bude pracovat na půl úvazku  

    u nás a půl úvazku na ZŠ Bří Čapků 

 

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ 

 Bezpečný přechod pod školou a přechod u Autoškoly Mazal 

 

PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 

 

= z rozpočtu státu (MŠMT + podíl Města Úpice) 

 atletická dráha s tartanovým povrchem,  

      víceúčelové hřiště s umělým povrchem za školou (musí být hotovo do 31. 12. 2016) 

 

= z rozpočtu Města Úpice 

 nová omítka (zadní část budovy) 

 rekonstrukce části II. oddělení ŠD (plánováno na prázdniny 2017) 

 

= postupné naplňování  

   „Plánu realizace investic, rekonstrukcí, oprav a dalších prioritních úkolů“  

= součást Plánu rozvoje ZŠ Úpice-Lány (2015-2025) 

 

nejdříve: 

 školní šatny v prostorách bývalé kotelny 

 výměníková stanice 

 

 

 

K bodu 5 Nikdo nenavrhuje změny do Řádu školy. 

 

K bodu 6  Diskuse: 

- Proběhla diskuse na téma bezpečnost na přechodech pod školou a u 

autoškoly Mazal. Město bohužel přistupuje k této problematice velice 

laxně. Opatření byla stanovena až po urgenci pana ředitele. 

- Seznámení přítomných s termínem zájezdu do Londýna. 



- Hodnocení TV – rozdání tabulek s bodovým hodnocením (pro představu, 

více příležitostí pro získání jedničky). 

- Ukázka knížek zhotovených při Dnu zdraví, navázání spolupráce s Centrem 

denních služeb, paní Pavlišová a Davidová navrhly návštěvu v tomto centru, 

aby i naši žáci viděli, co dokáží vyrobit tito lidé. 

 

Předběžný termín další Školské rady je naplánován po zápisu na začátek května. 

 

    

 

   

 

 

 

       Předsedkyně ŠR: Jindra Pavlišová                 Zapsala: Iveta Jiříčková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


