
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 5. června 2014 

Místo konání: Restaurace u Bulánka, Batňovice 

Přítomni: Lenka JARÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ, Bc. Eva KUŽELKOVÁ,  

  Mgr. Jiřina MEIEROVÁ, Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 

Omluvena: Mgr. Bc. Jindra PAVLIŠOVÁ, 

 

Program:  1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky  

2. Hodnocení školního roku 2013-2014 

3. Příprava na školní rok 2014-2015 

4. Náměty na změny ve Školním řádu ZŠ Úpice-Lány 

   5. Různé, diskuse 

   6. Večeře  

 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Přechod pod školou 

- jednání 1. 9. 2014 

- opatření: oboustranné omezení rychlosti na 30 km, 

                      zábrany na cestě z kopce   

 

K bodu 2  Hodnocení (viz. zpráva pana ředitele) 

- na škole 13 tříd, 260 žáků, 33 zaměstnanců, 

- 1 žák odchází na MěG a SOŠ Úpice, 

- nově zavedeny týdenní plány, 

- první pomoc pro učitele i rodiče, 

- nová paní vychovatelka, 

- školení pro učitelky MŠ, 

- setkání s předškoláky, 

- účast v televizní soutěži Bludiště, rekord „Škola plná martiňáků“, 

zapojení do projektu Moje olympiáda, lyžařský kurz pro 5. a 7. + 8. tř., 

- úspěchy (Dějepisná olympiáda, Eurorebus Junior, Mladý Demosthenes, dopravní 

soutěž, hlídky mladých zdravotníků, basketbal, Zátopkova desítka, Úpická laťka, 

zpěv), 

- tři nové skládačky, 



- podpora přírodovědného a technického vzdělávání, 

- Dámská jízda (akce DP). 

 

K bodu 3 viz zpráva pana ředitele 

- 14 tříd, asi 286 žáků 

- 2 oddělení ŠD 

- nová hospodářka, nová paní vychovatelka, nová paní učitelka do 1. třídy, 3 asistenti 

pedagoga 

- odchází pan Balcar, vrací se na částečný úvazek Petra Nývltová 

- investice: nová fyzika, třída v kuchyňce, nové osvětlení a koberce, snížení stropů, 

výměna oken, nové židle, podlaha ve třídě 

- dvě setkání s rodiči (návrh RRPŠ): třídní schůzka + konzultační odpoledne 

- sběrové aktivity 

 

K bodu 4 Změny v Řádu školy 

 -    bez doplnění 

     

 

K bodu 5  -       Pozvánka na 17.  6.  2014 (vystoupení sboru Žihadlo, veřejné prezentace AP). 

- Rozdělení 5. tříd. 

- Odpis 23. 6. od 17:00 hodin. 

- Sběrové aktivity na webu (dotaz paní Manychové). 

- Vysvětlení „sběru elektroodpadu“. 

 

 

  

                                                                                     Zapsala: Mgr. Iveta Jiříčková 

                                                                                   tajemnice Školské rady ZŠ Úpice-Lány 


