
Zápis č.5 / 2019/20  

ze zasedání školské rady (dále jen ŠR) ZŠ Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic, Úvaly, 
které se konalo dne 14.1. 2020 v 18.00h v budově školy.  

Přítomni: Mgr. Chvalkovská, Mgr. Kateřina Trapková, Bc. Květa Bílková, Jana 
Tesařová,  

Ing. Ludmila Milerová  

Omluveni: Ing. Pavel Semrád  

Host: Mgr. Lukáš Kunc  

Program jednání:  

1. Aktuální informace ze školy  

Mgr. Trapková, Mgr. Kunc 2. 
Jazykové zkoušky  

Mgr. Kunc 3. Nové pracovní 
pozice ve škole  

Mgr. Trapková 4. Novinky z 
výboru rodičů Mgr. 

Chvalkovská 5. Novinky z 
města Tesařová  

Ad1) Aktuální informace ze 
školy  

● Paní učitelka Trapková představila seminář pro rodiče, který proběhne 23.1. 2020 
pod vedením paní logopedky Hauptmanové. Byly představeny soutěže a 
olympiády, do kterých je naše škola zapojena (Pangea, Biologická olympiáda, 
Recitační soutěž, Pěvecká soutěž, Matematický klokan).  



● Pan ředitel informoval o tom, jak se učí na druhém stupni, v měsíci březnu 
proběhne představení druhého stupně.  

● Projednáno bylo: zorganizování rodičovské brigády (práce na zahradě 
apod.)  

: návrh na vybudování přístřešku pro čekající rodiče před 
školou  

: Výbor rodičů vyjádřil zájem se zapojit do diskuze na nové koncepci 
školy  

: spolupráce ZŠ s pedagogickou fakultou a studenty - 
fakultní ZŠ  

: rozdělení dětí do prvních tříd  

: diferencovaná výuka - rozdělení žáků do menších 
skupin  

Ad2) Jazykové zkoušky  

● Pan ředitel informoval o jazykové zkoušce - Cambridge English, kterou mohou 
složit žáci od 3. - 9.tříd.  

Ad3) Nové pracovní pozice ve škole  

● Paní učitelka Trapková informovala zúčastněné o nových pracovních 
pozicích ve škole: Personalistka: paní Jakoubková Provozní manažerka: paní 
Štěpánovská  

Ad4) Novinky z výboru rodičů  

● Paní Chvalkovská navrhla námět k diskuzi na téma "Jak funguje rozvoj 
nadaného dítěte". Paní učitelka Trapková popsala práci s vyjímečně nadanými 
dětmi v hodině.  

● Paní Chvalkovská vznesla návrh ke zjednodušení komunikace mezi rodiči a 
učiteli, aby komunikace byla standardizována (email x Bakaláře x stránky třídy).  



Ad5) Novinky z města  

Paní Tesařová informovala o naplnění kurzu informatiky pro seniory, na jehož 
10 lekcí město uvolnilo finance.  

Paní Tesařová navrhla námět k diskuzi ve třídách na téma "Úmyslné 
poškozování věcí nebo prostor".  

Příští zasedání ŠR se uskuteční dne 2.6.2020 v budově 
ZŠ Úvaly.  

V Úvalech dne 
20.1.2020 

Zapsala : Bc. BílkováKvěta  


