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Zápis z jednání Rady SRPDŠ dne 20. 04. 2017 

Zahájení: Martin Novák, předseda Rady SRPDŠ 

Informace ředitele školy: 

1. Personální stav pro školní rok 2017/2018: 

4 učitelky na MD 

Nově přijaté učitelky: zástup na Mgr. P. Kuchařovou: Hana Hozáková, převezme úvazek a 

třídnictví, od nového školního roku bude vyučovat AJ 

Od května bude přijata kvalifikovaná učitelka prvního stupně, od nového školního roku bude 

vyučovat v prvním ročníku. 

Ústní příslib dvě učitelky (čerstvá absolventka, další učitelka s 10 letou praxí) – Z, AJ. 

Nutný zástup za MD (ČJ), další dvě volná místa na prvním stupni (zástup za MD). 

2. Počet tříd bude zřejmě stejný jako letos. Pravděpodobně budou spojeny třídy v současném 

pátém ročníku (aktuálně 56 žáků, dvě zájemkyně na víceleté gymnázium, není znám počet 

žáků ze spádových obci – bude proveden průzkum ZŠ Čistá, ZŠ Kuřívody, Březovice – ZŠ 

Katusice). 

3. K zápisu do prvních se dostavilo celkem 53 žáků, o odklad školní docházky pro své dítě 

požádalo/požádá 5 zákonných zástupců, počet odkladů z loňského roku 11. Dodatečný zápis 

se uskuteční 26. 04. 2017 (2 – 3 žáci). Předpokládaný počet žáků přijatých ke vzdělávání od 

školního roku 2017/2018 činí dosud 59. 

4. Příspěvek na konto SRPDŠ pro rok 2017 poskytlo 96,16 % rodičů (vloni 90,69 %), vybráno 

bylo 53 320,- Kč (vloni 49 850,- Kč, předloni 48 630,- Kč). Poděkování rodičům i TU. 

Vybrané prostředky budou použity pro žáky školy.  

5. 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. Škola žádala o 

příspěvek pro 5 žáků. 

6. Plánované velké opravy a akce: 

1110: oprava stropu v tělocvičně. 

1110: výměna PC v jedné učebně. 

20: výměna oken – 2. etapa. 

7. Větší projekty, do nichž je škola zapojena: 

Pokračuje: 

- Školní mléko. 

- Ovoce do škol. 

- Den Země – ve spolupráci se zřizovatelem. 



2 

 

- Připravujeme přihlášení do projektu čerpání peněz z prostředků EU – Šablony. 

8. Významné akce: 

o Poznávací zájezd do Anglie – 15. 05. – 19. 05. 2017. 

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 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, VIII. A – úspěšně reprezentovala školu v okresních kolech několika 

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

postoupila do republikového finále.  

David Durdis, VIII. B – vyhrál okresní kolo recitační soutěže, postoupil do krajského kola – 

získal cenu diváků. 

Soňa Řehořková, VII. B – obsadila 2. místo okresního kola MO – jediná ze ZŠ mezi 16 

gymnazisty. 

Šermíři: František Coufal a Adéla Šafránková – výborná umístění v rámci ČR. 

Pro tyto žáky mimořádná knižní odměna. 

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

Boleslav. 

o Zajištěno fotografování žáků, firma Václav Vopat, Mn. Hradiště. V 10. 05. a 11. 05. 2016.  

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.Jednu asistentku KÚ již schválil pro příští školní rok 

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. 
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13. 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 2016/2017 na účet 

SRPDŠ.  

14. Náprava řeči, ambulantní náprava specifických poruch učení: 2 učitelky zdejší školy poskytují 

prevenci řečové výchovy, 4 učitelky vedou nápravu specifických poruch učení. 

15. Dětský pohár horských kol SAC: (21. 04. 2017, 5. 05. 2017, 9. 05. 2017 a 16. 06. 2017 – vždy 

od 16:30 u školy v Máchově ulici. 

16. Sběr papíru proběhne 24. 04. 2017 – 28. 04. 2017, v budově v Tyršově ulici bude sběr 

ukončen 27. 04. 2017. Ze získaných prostředků se zakoupí papír do kopírek a nejlepší třídní 

kolektivy obdrží příspěvek na školní výlet. 

17. Testování žáků ČŠI:v 5. ročníku – proběhne v termínu 9. 05. – 26. 05. 2017, předměty: Český 

jazyk, Anglický jazyk, Svět práce.  

18. Stav ve školách ČR – silná medializace problémů ve školách v ČR (šikana, kyberšikana …). 

Aktuální stav v bělské škole: 

Nežádoucí jevy: 

Drogy, alkohol – Ve škole zatím nebyla zaznamenána žádná distribuce nebo požití drog. 

Alkohol nebyl řešen v posledních 5 letech. 

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

WWC). 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. 

19. Vyřazení vycházejících žáků 29. 06. 2017.  

20. 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.  

21. Dětský den s IZS Středočeského kraje v areálu Motorlandu – 24. 05. 2017. Organizuje OO 

Policie ČR (prap. Jiří Plesar). 

22. Balónové hemžení – 22. 06. 2017 – 25. 06. 2017. 

23. Plážová házená – 30. 06. 2017 – 2. 07. 2017. 
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Žádosti o příspěvky: 

- Knižní odměny na konci roku – 2 knihy do třídy. 

- LT ŠD. 

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

nejúspěšnější třídní kolektivy (500 – 400 – 300). 

- Mimořádné knižní odměny za velmi úspěšnou reprezentaci školy: Nela Cankařová (úspěšná 

reprezentace školy v okresních kolech různých soutěží, postup do celostátního kola 

Konverzační soutěže v AJ), David Durdis (Dětská scéna – recitační soutěž, postup do 

krajského kola), Soňa Řehořková (2. místo v okresním kole MO), František Coufal a Adéla 

Šafránková (úspěšná reprezentace školy v šermu kordem). Knižní odměny v hodnotě 300 – 

500,- Kč pro každého. 

 

Další program HV SRPDŠ 

    -  volba pokladníka p. Zuzana Kubíčková  17-0-0 

     - výsledek hospodaření – zůstatek v pokladně SRPDŠ 217.038,-Kč 

     - hlasování - knižní odměna za prospěch (2 knihy do třídy) 6 000,-Kč  17-0-0 

         -  knižní odměna za úspěšnou reprezentaci školy:  

N. Cankařová  500 Kč 

S. Řehořková  300 Kč 

D. Durdis        300 Kč 

F. Coufal         300 Kč 

A. Šafránková 300 Kč 

Hlasování: 17-0-0 

         - hlasování odměna za sběr papíru pro třídní kolektiv 1. - 4. místo 1 500,- Kč  17-0-0 

   - LT ŠD  požadavek 7 000,-Kč, hlasování pro příspěvek 2 650,-Kč 17-0-0 

   

Diskuse:  

 žádost o pomoc rodičů nepoužívané hračky do ŠD  

 nevyhovující zajištění budovy školy před vstupem nepovolané osoby  

 

V Bělé pod Bezdězem 20. 04. 2017 

Zapsala Dagmar Femiaková 


