
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 3. června 2015 

Místo konání: sborovna školy 

Přítomni: Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ, Mgr. Jiřina MEIEROVÁ, Jana MÜLLEROVÁ,  

 Mgr. Bc. Jindra PAVLIŠOVÁ, Lenka ŠLAMBOROVÁ 

  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h. 

Omluveni:  Bc. Irena DAVIDOVÁ 

 

Program:  1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky  

2. Hodnocení školního roku 2014-2015 

3. Příprava na školní rok 2015-2016 

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

   5. Různé, diskuse 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Žádné úkoly nebyly zadány. 

  

K bodu 2 Hodnocení školního roku 2014-2015 (viz zpráva pana ředitele) 

- Bylo 14 tříd, poprvé pracovali tři asistenti. 

- 30 žáků 9. třídy bylo přijato v prvním kole na střední školy. 

2 žáci z 8. A odchází, také přijati na střední školu, 1 žákyně neodevzdala 

přihlášku.           

- 5 žáků odchází na víceleté gymnázium.  

Nově: 

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

školu. Spolupráce by měla pokračovat. 

- Projekt Školní mléko. 

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

obdržela certifikát na další 4 roky).  

- Vyučuje se znakový jazyk. 

- Poznávací zahraniční zájezdy (Paříž, Řecko) 

- Proběhla částečná výměna oken, nová výmalba + práce žáků a učitelek. 

- Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ – vedla paní 

učitelka Janečková. 

- Opakovaně lyžařský výcvik pro 5. třídy. 

- Zapojení do projektů Zdravé pětky a nadace Albert. 

Další informace: 

- Požádalo se o nový bezpečnostní systém školy a dotaci na kamery. 

- Objednaly se nové dresy (sponzor Petr Hron). 



- Dvě učitelky pojedou na jazykový kurz (podána žádost). 

- 5 pedagogů by měla odjet na stáž do zahraničí (podána žádost). 

- Velké úspěchy v soutěžích. 

- Velice úspěšná charita (výstava obrazů v Hradci Králové). 

- Sbíralo se více žolíků. 

- Navýšily se také výchovné problémy – jeden žák umístěn  

  do   diagnostického ústavu, druhý stále v řešení. 

- Na přechodu pod školou nainstalováno omezení rychlost na 30 km/h. 

- Připravuje se osvětlení v parku. 

Co nás čeká: 

- Den města. 

- Absolventské práce. 

- Rozloučení s deváťáky. 

- Výlety a mnoho dalšího. 

- Výměna další části oken. 

- Dva tábory (příměstský, se znakovým jazykem). 

 

K bodu 3 Příprava na školní rok 2015-2016 

- Ve škole bude asi 275 žáků, 13 tříd, dojde ke spojení současných 5. a 8. 

tříd, tudíž bude jedna šestá a jedna devátá. Plánují se tři oddělení ŠD. 

Budou dvě první třídy, přijde 11 žáků z Havlovic a jeden z Batňovic. 3x se 

musí požádat o výjimku, neboť ve třídě bude více jak 30 dětí. 

- Nastoupí nová hlavní kuchařka Jaroslava Jirková. 

- Na škole budou pracovat 4 asistenti pro zdravotně postižené. 

 

K bodu 4 Změny v Řádu školy nejsou navrhovány. 

 

K bodu 5 Různé, diskuse 

- Diskuse ke schůzce se zástupci města a dalších institucí ohledně 

narůstajícího počtu problémů se žáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Iniciátorem tohoto setkání je výbor Rady rodičů při ZŠ Úpice- 

-Lány. 

Závěr: setkání svolat na 22. 6. 2015 od 14:00 do zasedací místnosti MěÚ a 

přizvat další školy a odborníky (starosta, OSPOD, lékařky, zástupce ÚP…) 

- Spolupráce s PPP bude pokračovat i nadále (1x za měsíc paní Šmídová, 1x 

za měsíc paní Mikesková). 

- Připomínka paní Pavlišové ohledně vyhlašování ředitelského volna, zda by 

se nedalo omezit, rodiče nemají hlídání. 

- Připomínka paní Pavlišové ohledně zadávání domácích úkolů na prvním 

stupni – omezit jejich počet, děti jsou už odpoledne unavené. 



- Požádání paní Pavlišové o návštěvu v rodině Milana Mika (neomluvené 

hodiny) a paní Čisárové (šetření dcery v PPP). 

- Připomínka paní Millerové ohledně rezervace lístků na Vánoční koncert 

Městské hudby Úpice pro rodiče vystupujících dětí. 

- Rozloučení se členkou ŠR Janou Müllerovou, její dcera přestupuje na 

jinou školu. Nahradí ji další zájemce z řad rodičů s druhým největším 

počtem hlasů. 

 

 

 

                 Zapsala: Iveta Jiříčková 
 


