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Martin Novák:  

 Přivítání přítomných. 

 Informace o stavu účtu SRPDŠ. 

Informace ředitele školy: 

1. Personální záležitosti:  

 Odchod ŘŠ do starobního důchodu k 31. 07. 2018. Rezignace předána 

zřizovateli 17. 10. 2017. Zřizovatel vypíše konkurs.  

 Mgr. Jarmila Dittrichová – v současné době v pracovní neschopnosti, 

v prosinci nastoupí na MD, část úvazku převzal Ing. Pavel Machek, další 

hodiny převzaly některé učitelky školy. 

 Vedení školy hledá zájemce o práci učitele pro další rok/další roky: M-Inf a Z 

(zástup za MD), HV, F. 

2. Studie k centralizaci ZŠ. 

3. Obnova PC učebny 121.  

4. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I, 

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007224, Realizace: září 2017 – srpen 2019. 

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného 

vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení 

zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků. Zařazení žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu 

pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a 

deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). 

Tyto aktivity rozvíjejí klíčové kompetence, čtenářskou a matematickou gramotnost 

žáků.  

Šablony:  

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v oblasti čtenářské a 

matematické gramotnosti, anglického jazyka a mentoringu. 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
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5. Testování vycházejících žáků – SCIO (20 zájemců), testování ČŠI Sociální 

gramotnost. 

6. Významné akce září až listopad: 

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

o Adaptační kurz – 6. A, 7. B (na přání zákonných zástupců). 

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 Drab foundation – 7 žáků, potřeba pokryta. 

o Diagnostika řečových vad – klinická logopedka PaedDr. D. Horáková. 

o Plavání – výuka plavání v Městském bazénu Mladá Boleslav – 2. a 3. ročník, 

rozsah 40 hodin. Doprava žáků hrazena z grantu MŠMT (škola podala žádost o 

dotaci i na rok 2018) a z prostředků zřizovatele – města, pronájem bazénu hrazen 

z prostředků města, výuka hrazena z prostředků poskytnutých státem. 

o Projekt Fair Trade pokračuje již třetím rokem – podpora producentů, kteří 

garantují nezneužívání dětské práce. Škola obdrží certifikát. 

o Pokračují projekty podporované státem: Ovoce do škol a Školní mléko. 

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.  

o Sběr papíru – sebráno celkem v obou školních budovách 7 780 kg (loni 9 660 

kg) v hodnotě 15 560 Kč (loni 19 320 Kč), z toho Máchova 5 761 kg, Tyršova 2 

019 kg. 

o Proběhla školní kola několika soutěží (např. Mladý chemik, Dějepisná 

olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Přírodovědný klokan). Další soutěže 

budou probíhat v prosinci až březnu. 

o Vycházející žáci měli možnost účasti na výstavě studijních oborů: SOŠ a SOU 

Jičínská MB. Dny otevřených dveří ve středních školách – termíny zveřejňovány 

na informačních nástěnkách VP. Návštěva informačního střediska na ÚP v MB. 

o Zajištěno fotografování žáků, firma Václav Vopat, Mn. Hradiště. Fotografie byly 

již předány žákům. 28. 11. 2017 fotografování 1. tříd do BD – Moje první tablo. 



Základní škola Bělá pod Bezdězem  Zápis jednání Rady SRPDŠ 

Datum konání: 23. 11. 2017 

 3 

7. Proběhne do Vánoc: 

o Futsalové turnaje v MSH. 

Vyučování v prosinci končí v pátek 22. 12. 2017 a začíná ve středu 3. 01. 2018. 

8. Informace o organizaci školního roku: Informační leták – obdržel každý žák školy, 

ŽK, web školy. Webové stránky školy: www.zsbela.cz – jsou pravidelně 

aktualizovány, veškeré informace pro rodiče žáků školy, uskutečněné akce … 

9. Školská rada projedná VZ za rok 2016/2017 a rozpočet školy na rok 2018 na svém 

jednání 29. 11. 2017.  

10. LVK pro žáky 8. ročníku se uskuteční v Dolním Dvoře v Krkonoších (hotel Lesní 

zátiší) 21. 01. 2018 (Ne) – 26. 01. 2018 (Pá) – počet přihlášených účastníků z osmého 

ročníku 30. 

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

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

práce s jednotlivci. Odpudivé příklady chování. 

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

poskytují prevenci řečové výchovy, 3 učitelky vedou nápravu specifických poruch 

učení. Jedna učitelka zahájila studium pro prevenci řečové výchovy. 

13. Ve škole pracují 4 asistentky pedagogů, které se věnují 5 žákům (v jedné třídě jsou 

dva žáci), z nich mají 4 žáci poruchu chování. 

14. Příští TS: 24. 04. 2018 (4. – 9. ročník, 16:00 hodin), 26. 04. 2018 (1. – 3. ročník, 15:00 

hodin). Rada SRPDŠ se uskuteční 19. 04. 2018 (Čt). 

 

Martin Novák: 

Žádosti o příspěvek: 

1. LVK. 

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu dopravy ve výši 5 500,- Kč, odměny pro žáky 

(závody) 500,- Kč 

Schváleno, hlasování: 18-0-0 

 

2. Projekt fair trade. 

Žádost o příspěvek na nákup surovin 3 000,- Kč 

Schváleno, hlasování: 18-0-0 
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3. Odměny za sběr papíru. 

1. místo 500,- Kč 8. B 

2. místo 400,- Kč 9. B 

3. a 4. místo 300,- Kč 5. B a 9. A 

celkem 1 500,- Kč   

Schváleno, hlasování: 18-0-0 

 

Příspěvek na SRPDŠ bude vybírán ve výši 100,- Kč na žáka – budou vybírat TU v lednu 

2018. 

 

Zasedání rady SRPDŠ se účastnilo 18 zástupců rodičů. 

 

Diskuze: Dotaz na začátek stavby školní družiny. 

               Žádost o možnost vaření stravy ve školní jídelně pro žáky s celiakií. 

               Žádost o opravu topení, které bublá v učebně 3. A.          

 

V Bělé pod Bezdězem 23. 11. 2017 

Zapsala: Dagmar Femiaková  

 

 


