
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 2. října 2014 

Místo konání: sborovna školy 

Přítomni: Anna GOLDMANNOVÁ, Lenka JARÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ,  

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

  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 

 

Omluvena: Mgr. Jiřina MEIEROVÁ  

 

Program: 1)  Výroční zpráva o činnosti ZŠ Úpice-Lány ve školním roce 2013-2014 

  2) Priority pro školní rok 2014-2015 

  3) Schvalování navrhovaných změn v Řádu ZŠ Úpice-Lány 

  4) Ukončení tříletého období - poděkování, příprava voleb nové ŠR 

  5) Různé, diskuse 
 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Výroční zpráva schválena všemi hlasy přítomných.  

K bodu 2  Priority a seznámení s rokem 2014-2015 (viz zpráva pana ředitele) 

- současný stav počtu žáků, zaměstnanců a tříd, tři asistenti pedagoga, 

- rozdělení 8. tříd, 

- zaměření na zlepšení prospěchu v matematice, 

- zavedení nových volitelných předmětů v 5. třídách, 

- seznam zájmových činností, 

- seznam investic v roce 2013-2014 a způsob financování, 

- plán realizace investic do roku 2018, 

- evaluace ŠPZ (vyplnění dotazníků), 

- projekt „Školní mléko“, 

- aktuální stav ohledně jednání zabezpečení přechodu pod školou  

     (ke schválení na Krajském úřadu královéhradeckého kraje). 

 

K bodu 3 Změny v Řádu školy schváleny všemi hlasy. 

    j) Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat  

    mravní výchovu žáků. Není dovoleno používat během vyučování a ve školní jídelně mobilní  

    telefon k soukromým účelům (telefon je vypnutý a umístěný v tašce) ani jiné elektronické  

    přístroje (včetně sluchátek). Výjimkou je použití těchto přístrojů v hodině pro potřebu výuky  



    se souhlasem vyučujícího. O přestávce je výslovně zakázáno používat telefon či jiná zařízení  

    na soukromá natáčení, focení či nahrávání (a následné šíření a zveřejňování těchto  

    záznamů). Výslovně je zakázáno prohlížení webových stránek pornografických a stránek  

   podněcujících rasistické a xenofobní projevy. 

 

   l) Při poskytování vzdělávacích služeb a všech činnostech souvisejících je zakázáno konzumovat  

   návykové látky (kouřit, pít alkohol, užívat omamné a psychotropní látky apod.), pod jejich  

   vlivem do školy přicházet a do školy je přinášet. V případě podezření na nebezpečné ovlivnění  

   návykovou látkou může být žák vyzván, aby se podrobil orientační detekční zkoušce na její  

   přítomnost. Žáci se chovají v souladu s pravidly Školy podporující zdraví“, tudíž nekonzumují  

       energetické nápoje, kávu a další nápoje, které dětem nepřísluší. Žáci se chovají v souladu  

     s pravidly ekologické školy, pomáhají udržovat čistotu a třídit odpad. 

 

K bodu 4  Poděkování pana ředitele dosavadním členům školské rady. 

   Postup ohledně nových voleb. 

 

K bodu 5  Různé 

 

= diskuze na téma, jak zajistit úkoly pro nemocné děti (Moodle, e-mail…) 

   (úkol: najít vhodný způsob) 
     poznámka: 6. B si zakládá na FB skupinu, kam si budou psát všechny úkoly (zadáno paní učitelkou Roudnou) 

 

= zjistit, jak je to s potvrzením u dětí, které nemají cvičit nebo mají nějaká omezení 
               poznámka: pan učitel byl požádán, aby všechna potvrzení ohledně omezení zkontroloval; 

               nejasnosti konzultovány s daným lékařem 

 

 = připomínka po jednání: ve třídě 6.B je hrozná zima 
                poznámka: řešeno přitápěním „teplometem“, sledovaná teplota ve dnech 2.-8. 10. 2014 = 21-23 °C 

                                          

                                             

 

 

      Zapsala: Mgr. Iveta Jiříčková 
                                                                                   tajemnice Školské rady ZŠ Úpice-Lány 

 

V Úpici 9. 10. 2014 


