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Zahájení: Martin Novák, předseda HV SRPDŠ 

Prezentace Evropského centra jazykových zkoušek – možnost zřídit přípravné skupiny i 

v bělské škole, možnost skládat certifikované zkoušky.  

 

Informace ředitele školy: 

1. Stav ve školách ČR – silná medializace problémů ve školách v ČR (např. drogy v ZŠ 

v Orlové a Karviné, šikana učitelky na SPŠ v Praze …). 

Aktuální stav v bělské škole: 

Nežádoucí jevy – drogy, alkohol – Ve škole zatím nebyla zaznamenána žádná distribuce 

nebo požití drog. Alkohol řešen asi před 3 lety (požití o polední přestávce mimo školu). 

Vandalismus, ničení majetku – škola provádí preventivní opatření (např. výměna dveří u 

učeben za bytelnější provedení). Občasné projevy vandalismu na WC. 

Šikana – ne vše, co je nazýváno šikanou, je skutečně šikana. Škola nic nezametá pod 

koberec, řešíme ty případy, které se dozvíme. I chování některých žáků vůči učitelům lze 

vyhodnotit jako šikanu. 

Ve škole působí školní metodička prevence – Mgr. K. Vernerová. 

2. Příspěvek na konto SRPDŠ pro rok 2016 poskytlo 90,69 % rodičů, vybráno bylo 49 850 

(vloni 48 630,- Kč). Nejhorší výsledky: 9. A, 8. A, 5. B. Vybrané prostředky budou použity 

pro žáky školy.  

3. Nadace Drabfoundation – poskytuje úhradu za obědy pro rodiny v nouzi. Ve škole se tento 

projekt týká zatím 3 žáků. S návrhem musí souhlasit zákonný zástupce.  

4. Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače 

připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou děti nejen ve škole, ale i doma. 

 Matematika pro 1. stupeň - NOVINKA 

 Testy dětských schopností 

 Testy pro nejmenší 

 Paměťové testy 

 Testy z pravopisu českého jazyka 

 Testy z angličtiny a němčiny 

 Testy z dopravní výchovy 

 Testy čtenářské gramotnosti 

 Dotazník volby povolání 

Každý žák obdržel heslo pro přístup k online testům. V dubnu proběhne aktualizace údajů. 

Pokud žák heslo již nemá, lze zařídit prostřednictvím třídního učitele 
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5. Plánované velké opravy: 

1110: oprava hlavního rozvodu vody v přízemí budovy A. 

1110: oprava stropu tělocvičny 

20: oprava podlah na chodbách v 1. a 2. poschodí 

20: výměna oken – 2. etapa. Akce je připravována zřizovatelem školy pro dotační řízení, akce 

bude zřejmě přesunuta na rok 2017. 

6. Větší projekty, do nichž je škola zapojena: 

Pokračuje: 

- Školní mléko. 

- Ovoce do škol. 

- EVVO – Obal na cestách 1. – 3. ročník. 

- Den Země – ve spolupráci se zřizovatelem. 

- Nově: 

- Zdravá výživa ŠIK – o zdravé výživě pro 4. – 5. ročník. 

7. Významné akce: 

o Výměnný pobyt žáků školy se Švýcary(19 žáků): 23. 05. 2016 – 27. 05. 2016. 

o Dopravní výchova na Dopravním hřišti v MB – 4. ročník. 

o Vzdělávací akce a návštěvy výstav ve spolupráci s MKZ Bělá p. B. a Muzeem Podbezdězí 

v Bělé p. B. – práce s textiliemi, tisk … - odkaz na manufakturu. 

o Divadelní představení v MD MB – návštěvy představení v průběhu školního vyučování a také 

pokračuje činnost Klubu mladého diváka ŠD (určeno pro žáky mladšího školního věku, garant 

Marie Mlejnková) a Klubu mladého diváka (určeno pro žáky staršího školního věku, garant 

Mgr. Zuzana Kleinová) – Městské divadlo MB. KMD bude organizován i v příštím školním 

roce. 

o Probíhají nebo proběhly soutěže Pythagoriáda, Eurorébus, Dějepisná olympiáda, Olympiáda 

v českém jazyce, Astronomická olympiáda, Přírodovědný klokan, Matematická olympiáda, 

Zeměpisná olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, atd. 

Výborné výsledky: 

David Durdis, VII. B – vyhrál krajské kolo recitační soutěže, postup do kola celostátního 

Soňa Řehořková, VI. B – patří mezi vítěze MO – celkem 6 účastníků získalo maximální počet 

bodů (mezi nimi Soňa), jediná ze ZŠ mezi gymnazisty (prvních 13 míst G+Soňa). 

Pro oba žáky mimořádná knižní odměna. 

o Projekt Delfín Plavání 2. a 3. ročník – uskutečnil se v novém Městském bazénu Mladá 

Boleslav. 
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o Zajištěno fotografování žáků, firma Václav Vopat, Mn. Hradiště. V 19. 05. a 20. 05. 2016.  

8. Škola řeší ve spolupráci s odbornými a kompetentními pracovišti závažné problémové 

chování některých žáků. Činnost školní psycholožky – práce s třídními kolektivy, práce 

s jednotlivci.  

9. Ve škole pracují 4 asistentky pedagogů, které se věnují 6 žákům (ve dvou třídách jsou dva 

žáci), z nich mají 4 žáci poruchu chování. Dva asistenty KÚ již schválil, na další dva posílá 

škola zpracované žádosti 15. 04. 2016. 

10. Sešity 2. – 3. ročník – zajistí TU, hromadná objednávka, cenu oznámí TU prostřednictvím ŽK 

v květnu. 

11. Sešity 4. – 9. ročník – balíčky sešitů budou připravené od června v papírnictví U Eichlerů 

nebo si žáci sešity zakoupí v jiném obchodě dle požadavku na druhy sešitů, který dostanou 

žáci v červnu od TU (bude připravena tabulka).  

12. Nabídky LT jiných institucí jsou průběžně vyvěšovány na informačních místech. 

13. Nákup pracovních sešitů – 2., 3. ročník, cizí jazyky – zajistí škola. PS jsou budou dodány do 

konce tohoto školního roku, nutno je proto uhradit do konce školního roku 2015/2016 na účet 

SRPDŠ.  

14. Náprava řeči, ambulantní náprava specifických poruch učení: 3 učitelky zdejší školy poskytují 

prevenci řečové výchovy, 5 učitelek vede nápravu specifických poruch učení. 

15. Dětský pohár horských kol SAC: (22. 04. 2016, 6. 05. 2016, 20. 05. 2016 a 3. 06. 2016 – vždy 

od 16:30 u školy v Máchově ulici. 

16. Sběr papíru proběhne 18. 04. 2016 – 22. 04. 2016. Ze získaných prostředků se zakoupí papír 

do kopírek a nejlepší třídní kolektivy obdrží příspěvek na školní výlet. 

17. Testování žáků ČŠI – matematická gramotnost v 6. ročníku – proběhne v termínu 9. 05. – 20. 

05. 2016. 

18. Vyřazení vycházejících žáků 29. 06. 2016.  

19. Upozornění k uzavření školního roku: Na konci školního roku nebude vydáno vysvědčení těm 

žákům, kteří nebudou mít vypořádané vztahy ke škole (neuhradí způsobenou škodu za 

ztracené učebnice, za zlámané a ztracené klíče od skříňky apod.). Vysvědčení těmto žákům 

bude vydáno až po uhrazení odpovídající částky za způsobené škody první týden v měsíci 

červenci nebo první týden v září). Pracovníci sekretariátu a TU čerpají v průběhu prázdnin 

řádnou dovolenou.  

20. Dětský den s IZS Středočeského kraje v areálu Motorlandu – 25. 05. 2016. Organizuje OO 

Policie ČR (prap. Jiří Plesar). Účast asi 850 žáků, počet účinkujících kolem 200, počet 

techniky 35. Doprava by měla být zajištěna autobusy. 
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21. Balónové hemžení – 16. 06. 2016 – 19. 06. 2016. 

22. Plážová házená – 1. 07. – 3. 07. 2016. 

 

 

Žádosti o příspěvky: 

- partnerské vztahy s švýcarskou školou – výměnný pobyt-žádost 10000Kč 

- hlasování 15-0-0 schváleno 

- Knižní odměny na konci roku – 2 knihy do třídy-žádost 6000Kč 

- hlasování 15-0-0 schváleno 

- LT ŠD žádost 7000Kč 

- hlasování 2-9-4 neschváleno 

- návrh SRPDŠ 2500Kč 

- hlasování 15-0-0 schváleno 

- sběr papíru – dle výsledků jednotlivých tříd – 2x (podzim, jaro), 3 (ev. 4) 

nejúspěšnější třídní kolektivy (500 – 400 – 300). 

- hlasování 15-0-0 schváleno 

- mimořádné knižní odměny za velmi úspěšnou reprezentaci školy: David 

Durdis (Dětská scéna – recitační soutěž, postup do celostátního finále) a Soňa 

Řehořková (1. Místo v okresním kole MO). Oba knižní odměna v hodnotě 

500,- Kč pro každého. 

- hlasování 15-0-0 schváleno 

 

 


