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Martin Novák, předseda Rady SRPDŠ:  

 Přivítání přítomných. 

 Informace o stavu účtu SRPDŠ. 

 

Informace ředitele školy: 

 Personální záležitosti:  

 Odchod ŘŠ do starobního důchodu k 31. 07. 2018. Rada města po konkurzním řízení 

na základě doporučení konkurzní komise jmenovala s účinností od 1. 08. 2018 do 

funkce ředitele školy Ing. Zdeňka Galetku.  

 Do funkce statutární zástupkyně ŘŠ si nový ŘŠ vybral Mgr. Ivu Machkovou. 

 

Centralizace ZŠ – 1. fáze. Byla vybrána firma pro zhotovení projektové dokumentace pro 

výstavbu ŠD v areálu ZŠ Máchova 1110. Předpokládané zahájení výstavby v roce 2019. 

 

Příspěvek na konto SRPDŠ pro rok 2018 poskytlo 97,50 % rodičů (vloni 96,16 %), vybráno 

bylo 55 440,- Kč (vloni 53 320,- Kč, předloni 49 850,- Kč). Poděkování rodičům i TU. 

Vybrané prostředky budou použity pro žáky školy.  

 

Nadace Drab foundation – poskytuje úhradu za obědy pro rodiny v nouzi. Ve škole se tento 

projekt týká 4 žáci. S návrhem musí souhlasit zákonný zástupce. Škola žádala o příspěvek pro 

7 žáků. Nebylo vyhověno příspěvku pro 3 žáky. 

 

K zápisu do prvních se dostavilo celkem 47 žáků, o odklad školní docházky pro své dítě 

požádalo/požádá 5 zákonných zástupců, počet odkladů z loňského roku 7. Dodatečný zápis se 

uskuteční 25. 04. 2018 (asi 3 žáci). Předpokládaný počet žáků přijatých ke vzdělávání od 

školního roku 2018/2019 činí dosud 53. 

 

Plánované velké opravy a akce: 

Budova Máchova 1110: oprava stropu v tělocvičně – práce započnou v červnu 2018 – firma 

Štýs. 

Doplnění učebny 120 o 4 PC stanice. 
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Větší projekty, do nichž je škola zapojena: 

Pokračuje: Školní mléko, Ovoce do škol. 

EU – Šablony II. 

Projekt Fair Trade pokračuje již čtvrtým rokem – podpora producentů, kteří garantují 

nezneužívání dětské práce. Škola obdržela certifikát. 

 

Významné plánované nebo uskutečněné akce: 

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

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 Prevence: z. s. Slánka – 4. – 9. ročník. 

o Házená pro 1. – 3. ročník – spolupráce se Sokolem Bělá p. B. v Městské sportovní hale 

o Žáci 8. ročníku měli možnost účasti na projektu SOŠ a SOU Jičínská MB.  

o 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: 

 Nela Cankařová, IX. A – úspěšně reprezentovala školu v okresních kolech několika 

olympiád, zvítězila v okresním a krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce, 

postoupila do republikového finále. V OČJ a Geologické olympiádě postoupila do 

krajského kola. 

 David Durdis, IX. B, Patricie Vnenková, VIII. B – vyhráli okresní kolo recitační soutěže, 

postoupili do krajského kola. 

o Projekt Plavání 2. a 3. ročník – uskutečňuje se od podzimu až do konce června 2018 

v novém Městském bazénu Mladá Boleslav. Využita dotace MŠMT na úhradu dopravy. 

o Zajištěno fotografování žáků, firma Václav Vopat, Mn. Hradiště, ve dnech  21. 05. a 22. 

05. 2018.  

 

Ve škole pracují 3 asistentky pedagogů, které se věnují 6 žákům (ve dvou třídách jsou dva 

žáci), z nich 5 má poruchu chování.  
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Náprava řeči, ambulantní náprava specifických poruch učení: 3 učitelky zdejší školy poskytují 

prevenci řečové výchovy, 3 učitelky vedou nápravu specifických poruch učení. 

Psychologické poradenství – Mgr. Radmila Sabolová (2 dny v týdnu: pondělí a pátek) 

 

Příprava nového školního roku: 

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

v květnu.  

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).  

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

tohoto školního roku, nutno je proto uhradit do konce školního roku 2017/2018 na účet 

SRPDŠ.  

 

Další informace: 

Nabídky LT jiných institucí jsou průběžně vyvěšovány na informačních místech. 

TU na TS seznámí rodiče s trasou, organizačním zajištěním a cenou školního výletu. 

Dětský pohár horských kol SAC: (20. 04. 2018, 4. 05. 2018, 18. 05. 2018 a 15. 06. 2018 – 

vždy od 16:30 u školy v Máchově ulici. 

Sběr papíru proběhne 23. 04. 2018 – 27. 04. 2018, v budově v Tyršově ulici bude sběr 

ukončen 26. 04. 2018. Ze získaných prostředků se zakoupí papír do kopírek a nejlepší třídní 

kolektivy obdrží příspěvek na školní výlet. 

Přístup na facebook je povolen od třinácti let. Především rodiče by měli mít přehled o tom, 

jak jejich dítě tráví volný čas a s kým, jakou činností se zabývá, jak a k jakému účelu používá 

PC-NB, tablet, chytrý telefon. Rodiče by měli regulovat přístup svých dětí k dostupným sítím 

a zdrojům, měli by svým dětem nabídnout i jiné trávení času než jen ve virtuálním prostředí. 

Měli by svým dětem stanovit jasná pravidla a hranice chování nejen z pohledu trestní 

odpovědnosti, ale i morálních a mravních hodnot. 

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

Vyřazení vycházejících žáků 28. 06. 2018.  

Dětský den s IZS Středočeského kraje v areálu firmy Atmos na Vazačce – 30. 05. 2018. 

Organizuje OO Policie ČR (prap. Jiří Plesar). Zároveň cvičení v přírodě. 

Balónové hemžení – 21. 06. 2018 – 24. 06. 2018. 
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Plážová házená – 29. 06. 2018 – 1. 07. 2018. 

 

Na podzim proběhnou volby do školské rady – končí tříleté funkční období. 

 

Ostatní záležitosti: 

Diskuse:  

- žádost o dodání odpadkových košů na dámské toalety  

- fotografie p. Vopat - nevstřícné chování pana fotografa, nevyhovující 

kvalita fotografií 

- žádost o častější větrání ve třídách 

- žádost o aktualizaci stránek školy a SRPDŠ 

 

 

Hlasování: 

 

Schválení žádosti o příspěvek na odměny za sběr papíru: 

1. 500,- Kč, 2. 400,- Kč, 3. - 4. 300,- Kč 

18-0-0 

Schválení žádosti o příspěvek 6.000,- Kč k nákupu knižních odměn na konci školního roku – 

určeno vždy pro 2 žáky každé třídy. 

18-0-0 

Schválení žádosti o příspěvek na odměnu za výborné výsledky při reprezentaci školy pro žáka 

Davida Durdise a žákyně Nelu Cankařovou a Patricii Vnenkovou. 

18-0-0 

Schválení žádosti částky 3.000,- Kč na částečnou úhradu dopravy na letní tábor ŠD. 

18-0-0 

Bělá pod Bezdězem 21. 04. 2018 

 

Zápis vyhotovila:  Dagmar Femiaková 


