
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 5. března 2014 

Místo konání: sborovna ZŠ Úpice-Lány 

Přítomni: Mgr. Bc. Jindra PAVLIŠOVÁ, Bc. Eva KUŽELKOVÁ,  

 Lenka JARÁ, Mgr. Jiřina MEIEROVÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ,  

 Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 

Omluvena: Anna GOLDMANNOVÁ 

 

Program:  1. Hodnocení 1. pololetí školního roku 2013-2014  

2. Plán na 2. pololetí školního roku 2013-2014 

3. Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2014-2015 

4. Schvalování navrhovaných změn v Řádu ZŠ Úpice-Lány 

5. Různé, diskuse, závěr 

 

 

Závěry z jednání: 

 

K bodu 1  Zhodnocení 1. pololetí (viz zpráva pana ředitele)   

- prospěch, chování 

- akce (Průlety Úlem, Lyžařský výcvik, vystoupení žáků, Bludiště, 

Moje Olympiáda, skládačky, nový web, martiňáky…) 

- setkání s rodiči - výsledky dotazníku:  

klady školy: pestrá mimoškolní aktivita, blízkost bydliště, 

interaktivní tabule 

zápory školy: velikost tělocvičny, placené kroužky, chybí toaletní 

papír na 1. patře 

- Spolupráce školy s televizí V1      

- Publikování v časopisu Geografické rozhledy a Učitelské noviny 

- Úspěchy v soutěžích (Olympiády, Mladý Démosthenes) 

- Modernizace školy     

  

 

 



K bodu 2  Plán na 2. pololetí školního roku 2013-2014  

 (viz zpráva ředitele školy) 

1. Lyžařský výcvik pro 1. stupeň 

2. Promítání filmů v rámci projektu „Jeden svět“ 

3. 16. dětský karneval 

4. Den Země, Dopravní den 

5. Školení první pomoci pro rodiče (p.uč. Janečková + žáci 

z kroužku) 

6. Rekonstrukce (okna, učebna fyziky, malování) 

7. Výmalba chodby 1. stupně 

8. Žádost o dotaci na víceúčelové hřiště 

 

K bodu 3 Zápis do první třídy 

- 52 dětí, 41 zařazeno, 11 odklad 

- 2 první třídy, nutno řešit personální obsazení a umístění třídy 

 

K bodu 4 Změny v Řádu školy 

 Doplněk v bodu 7j v odstavci Režim školy 

  Tento doplněk byl schválen všemi členy. 

 „ j) Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se školním zařízením (včetně oken), pokud není 

přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Tento zákaz platí pro všechny prostory školy - 
učebny, chodby, záchody atd. O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a 

celkovým vybavením místnosti.“ 

 

    

 

K bodu 5  1. Seznámení s prací nové školní psycholožky paní Hruškové a spoluprací  

s okresní metodičkou prevence paní Mikeskovou. 

2. Bezpečnost na přechodu pod školou (doplňující informace získá paní  

Pavlišová). 

   3. Další setkání Školské rady je naplánováno na 4. června 2014. 

 

 

  

                                                                                     Zapsala: Mgr. Iveta Jiříčková 

     tajemnice Školské rady ZŠ Úpice-Lány 


