
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 

 
Datum konání: 08. 06. 2016 

Místo konání: sborovna ZŠ Úpice-Lány 

Přítomni:  Ing. Bc. Irena DAVIDOVÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ, Anna GOLDMANNOVÁ, 

Mgr. Jiřina MEIEROVÁ, Mgr. Bc. Jindra PAVLIŠOVÁ 

  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h.  

Omluvena:  Lenka ŠLAMBOROVÁ 

 

Program:  1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky  

2. Hodnocení školního roku 2015-2016 

3. Příprava na školní rok 2016-2017 

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

5. Aktualizace ŠVP 

   6. Různé, diskuse 

 

Závěry z jednání: 

K bodu 1 Úkoly byly splněny. Propagace působení školní psycholožky proběhla  

 prostřednictvím zápisu do žákovských knížek a zprávou na www.zsul.cz. 

 Město se nemohlo finančně podílet na zakoupení bezpečnostních prvků 

 pro žáky v rámci akce Dny prevence. 

 

K bodu 2 Hodnocení školního roku 2015-2016 (viz zpráva pana ředitele) 

- Počet žáků, počet tříd, počet asistentů. 

- Zpráva o ukončení školní docházky žáků 9. třídy. Seznam žáků  

z 5. třídy odcházejících na Městské gymnázium v Úpici (6 žáků). 

- Zpráva o akcích, které proběhly a ještě proběhnou.  

- Výčet aktivit. 

- Výsledky anket: rodičovská a ohledně spokojenosti stravování ve školní 

jídelně. U rodičovské došlo k mírnému poklesu spokojenosti, ale jsou zde 

pochybnosti, zda ji vůbec vyplňovali rodiče, je třeba zaktualizovat dotazy. 

Se stravováním jsou žáci spokojeni. 

- Výsledky soutěží. Velký úspěch na sportovním poli (Pohár rozhlasu), 

v literární soutěži uspěla Petra Janečková (postup do celostátního kola). 

- Poděkování za výbornou spolupráci se sociálním odborem města Úpice, 

jmenovitě paní Pavlišové a Davidové. 

 

K bodu 3 Příprava na školní rok 2016-2017 (viz zpráva pana ředitele) 

- Došlo k poklesu žáků, bude 13 tříd, dojde ke spojení 1. A a 1. B, ve druhé 

třídě bude 25 žáků. 

http://www.zsul.cz/


- Do prvních tříd nastoupí 32 žáků. Budou dvě první třídy. 

- 4 žáci nastoupí do 5. třídy z Havlovic. 

- Informace o personálním obsazení (odchází p. uč. Stiborová, p. 

vychovatelka Nikola Šrámková, do družiny za ní nastoupí p. uč. 

Hrabánková, z MD se vrací p. uč. Iva Kociánová a na plný úvazek nastupuje 

Petra Nývltová). 

- Plánované investice. Nebyla schválena nová fasáda, neprošlo v dotaci ani 

nové hřiště. 

- Organizace školního roku. 

 

K bodu 4 Navrhované změny se týkají Klasifikačního řádu (viz příloha). 

 Změny byly po dlouhé diskusi schváleny. Pokud se změny v hodnocení Tv 

 od 1. 9. 2016 neosvědčí, bude se hledat jiný způsob. 

 

K bodu 5  Školská rada byla seznámena s aktualizací ŠVP. 

 

K bodu 6  Diskuse: 

- Pozvání na veřejné obhajoby absolventských prací. 

- Musí proběhnout doplňující volby do ŠR, neboť končí Anna Goldmanová 

(syn odchází z 9. třídy). Způsob proběhne dle návrhu pana ředitele.  

- Pan ředitel poděkoval členkám ŠR. 

- Diskuse na téma odměňování nejlepších žáků. Připomenut princip 

odměňování a získání žolíků. 

 

    

 

   

 

 

 

       Předsedkyně ŠR: Jindra Pavlišová                 Zapsala: Iveta Jiříčková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 

Změny v Klasifikačním řádu: 
 

5. Získávání podkladů pro hodnocení  
 

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel 

zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka  
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, hodnocením domácí přípravy, 

v případě absence je žák povinen učivo doplnit (po dohodě s vyučujícím dopsat písemné práce, v případě, že 

tak žák neučiní, bude hodnocen nedostatečnou)   

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)  

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  

- analýzou výsledků činnosti žáka  
- kontrolou vedení písemných záznamů (sešity, pracovní listy) z jednotlivých vyučovacích hodin dle pokynů 

učitele, v případě absence, je žák povinen písemnosti doplnit 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických 

  poraden a zdravotnických služeb  

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 
b) Žák musí být z příslušného vyučovacího předmětu vyzkoušen několikrát za každé čtvrtletí.  

…………………………………………………………………………………. 

h) Hodnocení tělesné výchovy  

Hodnocení tělesné výchovy bude probíhat dle tabulek Sportovce školy ze školních kol, která probíhají každý 

měsíc. Výsledná známka bude udělena podle průměrného bodového zisku ze školních kol. 

 

    součet získaných bodů ve Sportovci školy 
průměrný počet bodů =  ______________________________________ 

    počet proběhnuvších školních kol 

 

 

hodnocení: 1 3,5 a více bodů 
  2 2,5 až 3,49 bodů 

  3 1,5 až 2,49 bodů 

  4 0,5 až 1,49 bodů 
  5 0,49 a méně 

…………………………………………………………………………………. 

 

Článek III. 
 

KLASIFIKACE ŽÁKA 
1. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 

Pro uzavření klasifikace žáků 9. ročníku je podmínkou vypracování a obhajoba absolventské práce 
(hodnocení se výrazně projeví v klasifikaci předmětům, k nímž se práce vztahuje). 

…………………………………………………………………………………. 

 

Článek IX. 
 

PLATNOST KLASIFIKAČNÍHO ŘÁDU 
 

Klasifikační řád nabývá účinnosti dnem schválení Školskou radou ZŠ Úpice-Lány.  

Klasifikační řád byl schválen Školskou radou ZŠ Úpice-Lány 4. prosince 2006, 26. února 2015 a 8. června 2016. 

Platnost jeho aktualizovaného znění nabývá dnem 1. září 2016. 

      

                        


