
ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ÚPICE-LÁNY 
 
Datum konání: 11. října 2017 
Místo konání:     sborovna ZŠ Úpice-Lány 
Přítomni: Ing. Irena DAVIDOVÁ, Lenka JARÁ, Mgr. Iveta JIŘÍČKOVÁ,  
 Ing. Lenka STEIDLEROVÁ, Lenka VINTROVÁ 
  Mgr. Petr KALOUSEK – j. h.  
Omluvena: Mgr. Jiřina MEIEROVÁ 
 
Program:  1. Uvítání 

2. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Úpice-Lány ve školním roce 2016-2017 
3. Priority pro školní rok 2017-2018 

   4. Návrhy na změny v Řádu školy ZŠ Úpice-Lány  
5. Různé, diskuse 

 
 
 
Závěry z jednání: 

K bodu 1  Pan ředitel přivítal přítomné členky, především novou členku  
  Ing. Lenku Steidlerovou. 
 
K bodu 2 Výroční zprávu si přítomné členky prostudovaly doma a nevznesly žádné námitky.  
 Výroční zpráva byla schválena. 
 
K bodu 3 Seznam priorit byl předán všem přítomným v tištěné podobě.  
 K jednotlivým bodům hovořil pan ředitel: 

 
1/ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA ŽÁKŮ 

 
= Potírání kyberšikany, upozorňování na nebezpečí internetu 
   v rámci projektu „Umíme se chovat v kyberprostoru? aneb zdravé klima školy souvisí se zdravými  
   vrstevnickými vztahy“ (dotace z dotačního fondu KHK), další vzdělávání metodičky prevence v rámci  
   DVPP  
= Doučování dětí ohrožených školním neúspěchem 

    v rámci Výzvy č. 22 
= Čtenářský klub 

    v rámci Výzvy č. 22 
= Logopedie 

    kroužek 

 
 

2/ VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 
 
= Služby pro rodiče žáků školy 
 provoz školní družiny během vedlejších prázdnin a ve dnech ředitelského volna, v době prázdnin se 

řeší cena obědů, žáci by měli platit jako cizí strávníci, což je nežádoucí, proto se situace řeší se 
zřizovatelem 

 nabídka svačin atd. (do budoucna možnost i pro žáky 2. stupně) 



 „Předškoláček“ projekt pro děti s odloženou školní docházkou a pro předškoláky 
 brožurka mapující profilaci a „lákadla“ školy 

 
= Změna komunikační strategie 
 kromě osvědčených forem vhodným způsobem komunikovat na sociálních sítích 
 vlastní reportáže 
 pravidelné rozhovory s ředitelem školy (Ředitelské okénko – odkaz vždy na webových stránkách 

školy) 
 přehodnocení struktury a designu školních webových stránek, nejsou jasně viditelné informace pro 

rodiče 
 

3/ PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 
 
= Nová omítka v zadní části budovy (přislíbená na prázdniny 2018) 
= Rekonstrukce prostor II. oddělení školní družiny  
= Rozšíření pro školní šatny v prostoru bývalé kotelny (z výzev MAS K-JH?) 
= Dokončení výměny „prehistorického“ osvětlení v těch třídách, kde ještě je 
= Vybavení školní dílny (z výzev MAP Trutnovsko?) 

 

  
 
K bodu 4 Do Řádu školy ZŠ Úpice-Lány nebyly navrženy žádné změny. 
 
K bodu 5 Různé 

a) Řešení šikany – jak se učitelé ve škole o šikaně dovídají? Především od žáků, rodičů, 
případně vlastním pozorováním. 

b) Kroužky, které škola nabízí, jsou nad rámec toho, co nabízí Školní klub při ZŠ Bratří 
Čapků (ten je pro všechny děti).  Jsou to naše vlastní kroužky pro naše žáky (14 
kroužků). Některým rodičům připadá, že škola nabízí málo, protože neznají systém 
nabídky a srovnávají s vedlejší školou.  

c) Karneval se bude konat 3. 3. 2018 v Městském sále. Vstupenky budou možná 
formou předprodeje. 

d) Platnost Školské rady byla ukončena touto schůzkou. V listopadu musí proběhnout 
nové volby. Ustavující schůze nových členů se bude konat v lednu. 

e) Poděkování pana ředitele členkám Školské rady za dosavadní činnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Předsedkyně ŠR: Irena Davidová                 Zapsala: Iveta Jiříčková 
 
 


