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školská rada:
Zápis z ustavující schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Běchary,
okr. Jičín konané dne 17.4.2012 od 17,00 hod.
Místo konání: Obecní úřad Běchary
Přítomni: p. Šourková I., p. Šoltysová L., p. Krátká M., p. Hnízdová M.
Omluveni: p. Junková I.
Neomluveni: p. Ing. Škoda J.
Program jednání: Členové Školské rady byli v úvodu přivítáni jejím předsedou a
stručně seznámeni s obsahem dnešního jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seznámení s právy ŠR § 168
Akce ZŠ a MŠ Běchary
Nové hřiště – Změna ve Zřizovací listině školní zahrady
Návrhy ze strany rodičů
Šatny v ZŠ a MŠ
Letní provoz V MŠ
Logopedická prevence v ZŠ a MŠ
Diskuse a schválení zápisu

Jednání podle jednotlivých bodů:
1. Předseda seznámil přítomné členy s právy ŠR podle Sbírky zákonů
č.317/2008 § 168 viz vložený dokument v deskách ŠR. Přítomni se
shodli, že všem právům rozumí.
2. Informace o plánovaných akcích školy – 21.4.2012 (sobota) od 9,00 hod.
Oblastní kolo soutěže mladých včelařů Královehradeckého kraje,, Zlatá
včela“. 23.42012 ,,Den Země“, pozvána ZŠ a MŠ Dětenice. Od 8,009,00 hod. beseda s p.Čepickou o ochraně přírody a od 9,30 hod. sraz před
školou a provedeme sběr odpadků na veřejných prostranstvích, okolí
rybníka Ondry a vodní nádrže, prostor u hřiště, okraj lesa Kostřice a také
vysadíme pamětní strom.
3. O letních prázdninách bude provedena rekonstrukce hřiště za budovou
školy. Plány k nahlédnutí na Obecním úřadě. Byla provedena změna ve
Zřizovací listině školní zahrady na žádost Mgr. Jany Vávrové viz. zápis
ŠR ze dne 31.5.2011.

4. Návrhy ze strany rodičů – topení ve třídách a chodbách budovy v zimním
období (nízké teploty), nedostatečně chráněná okna v učebně určenou pro
pohybovou výchovu.
5. V měsíci dubnu byla zrekonstruována šatna pro děti MŠ, 28 míst pro
předškolní děti. Pro děti ZŠ se plánují pořídit nové skříňky do dolní části
vestibulu školy ve škol. roce 2012/2013.
6. V měsíci VII – VIII bude provoz MŠ uzavřen z technických důvodů –
rekonstrukce toalet a umývárny. Byl i malý zájem rodičů o tento provoz.
7. Logopedická prevence dětí ZŠ a MŠ – ze strany rodičů je malá
spolupráce se školou. V září 2012 bude znovu pozvána Mgr. Mišurcová
Kateřina z Pedagogicko – psychologické poradny z Jičína.
8. Diskuse a schválení zápisu. Další termín schůzky ŠR bude vybrán
operativně (podzim 2012).

Zapsala: Šoltysová Libuše
charakteristika školy:
Obec Běchary zřídila dne 1.1.2003 příspěvkovou organizaci:
Základní škola a Mateřská škola Běchary,okres Jičín.Na
základě zřizovací listiny jsou součástí zřízené organizace –
základní škola s prvním stupněm (kapacita 30 žáků), školní
družina (kapacita 20 žáků), mateřská škola (kapacita 30
žáků)a školní jídelna (kapacita 120 jídel).
Statutárním orgánem je ředitelka školy.
Ve školním roce 2011/2012 začalo školu navštěvovat celkem
24 žáků prvního až pátého ročníku ZŠ. Během školního roku
přestoupila 1 žákyně 5. ročníku do ZŠ Libáň a 1 žákyně 1.
ročníku do ZŠ Lysá nad Labem. Dvanáct žáků bylo místních,
jeden žák dojížděl z Labouně, tři žáci z Cholenic,tři žáci
z Jičíněvce,dva žáci z Vršců ,jeden žák ze Sobčic a dvě
žákyně ze Židovic. Dva žáci se vzdělávali podle přílohy
k ŠVP ZV pro žáky s LMP, ostatní žáci podle ŠVP
ZV„Každý něco umí“. Všichni žáci prospěli. Jednomu žáku
byla snížena známka z chování.
Do MŠ bylo v září přihlášeno 24 dětí.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
Pedagogičtí pracovníci:
Mateřská škola

-Lilija Maťažová – (100%úvazek)
Vysoká škola pedagogická Malin,Ukrajina
-Libuše Šoltysová – (100% úvazek)
TU Liberec,pedagogická fakulta
(pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)

Školní družina (60% úvazek), uč. ZŠ (40% úvazek) – Iva Šourková
-

SPgŠ Liberec (vychovatelství)

učitel ZŠ - Oldřich Suchoradský, Pedagogická fakulta HK
Dohoda o PP- výuka včelařství (1 hodina týdně)
Třídní uč. ZŠ
-

– Mgr. Lucie Jurycová (90% úvazek)

ukončeno studium dne 7.6.2012 na Technické univerzitě v Liberci
(učitelství pro 1.stupeň ZŠ, zaměření : specifické poruchy učení a
chování)

- Soukromá střední škola podnikatelská- ALTMAN,s.r.o.
(cestovní ruch)
Třídní učitelka ZŠ a ředitelka-Mgr. Jana Vávrová (100% úvazek)
-

SPgŠ Nová Paka
(Pedagog předškolní a mimoškolní výchovy)

- UJEP Ústí nad Labem ( učitelství pro I.stupeň ZŠ)
Nepedagogičtí pracovníci:
Vedoucí školní jídelny a kuchařka: Drahomíra Vodáková(100%)

Kuchařka: Zuzana Plítková (80% úvazek)
Školnice: Markéta Hnízdová(90% úvazek)
Externí spolupracovníci:
BOZP: Pavel Svoboda,bezpečnostní technik
Účetní služby:Marie Vinklerová (od ledna roku 2010 – doposud)
Včelař: Antonín Erben

Údaje o zápisu k povinné školní docházce:
Zápis do 1.ročníku se uskutečnil dne 9.2.2012. K zápisu se dostavily 2 děti.
z MŠ – 1 dívka a 1 chlapec. Po dodatečném zápisu byli přijati 2 chlapci
z Pševse a Židovic.
V září školního roku 2012/2013 nastoupí do 1. ročníku 4 žáci, jedna dívka a tři
chlapci.

Údaje o zápisu do MŠ
Zápis do MŠ se konal dne 4.5. 2012. K dnešnímu datu je do MŠ zapsáno 29 dětí.
Dojíždí z Jičína, Starého Místa, Jičíněvse, Pševse, Kopidlna, Vršců, Libáně a
Podůlší.

Údaje o DVPP
Všichni pedagogičtí pracovníci během školního roku absolvovali minimálně dvě
vzdělávací akce,které pořádalo Školské zařízení pro další vzděl. ped. pracovníků
KHK.
Vedoucí ŠJ a kuchařka – školení pro vedoucí ŠJ v Jičíně
Mgr. Jana Vávrová -

Aktivizační metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Seminář EU peníze školám – monitorovací zprávy
Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve
výuce na základní škole
Využití aktivit typu DUM na 1. stupni ZŠ
Lilija Maťažová - Právní vědomí učitelky
Výběr psychomotorických her pro zklidnění
Nabiti energií, Na ptačích křídlech, WC a jiné záludnosti
Předmatematická gramotnost – předmatematické představy v MŠ
Libuše Šoltysová - Jazyk a řeč – Jazyková chvilka
Efektivní komunikace s dětmi – prostředek pro osobní a sociální rozvoj dětí
Speciálně pedagogická diagnostika v předškolním a mladším školním věku
Iva Šourková –

Hrátky s textilem
Zásobník nápadů a pohybových her
Nové trendy v Tv – vědomé cvičení na židli

Lucie Jurycová – dokončení magisterského studia (učitelství pro 1. stupeň ZŠ)
Dyslexie a dysortografie prakticky

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla inspekce ČŠI.

Revize:
- tělocvičného nářadí,venkovního vybavení zahrady (nutné ohrazení
septikové skruže,zasypání betonových patek u houpaček)
- hasicích přístrojů
- komínů, čištění komínů
-

revize el. instalace školy a revize el. spotřebičů dle nové ČSN (nutné
odstranění závad dle revizní zprávy!!!)

Nové vybavení a pomůcky školy:
6.9.2011- 3x sestava školního nábytku do ZŠ –fa Terasport-Müller,s r.o. 10 003,-Kč
25.10.2011- Program dm evidence a dm vysvědčení 2011upgrade

2 376,-Kč

25.10.2011 – oprava soc. zařízení MŠ

42 032,-Kč

21.10.2011- Vysoká policová skříň do II.třídy ZŠ, M. Vobořil

3 900,-Kč

31.10.2011 – talíře a hrnky do ŠJ

5 067,-Kč

- deky do ložnice MŠ

2 915,- Kč

- varná konvice do sborovny

402,- Kč

- 320 000 obrázků a fotografií,DVD ROM, multilicence pro ZŠ 1 560,- Kč
- TS Matematika 1-4, multilicence pro ZŠ,Terasoft

1 560,- Kč

8.11.2011 – Dělící příčka s dveřmi ( ze třídy MŠ do ložnice),M. Vobořil 5000,- Kč
24.11.2011- dárky Vánoce pro MŠ

1 715,90,- Kč
1 523,- Kč
1 020,- Kč

21.12.2011 – zastřešení včelínu, p. Šoltys

14 000 Kč,-

- 2x lehátko do ložnice MŠ

1 800,- Kč

31.1.2012 – varná konvice ŠJ

552,- Kč

10.2.2012 – laminátor PEAK PL 320 A3,FerM spol. s r.o.

3 678,- Kč

29.2.2012 – digitální fotoaparát

3468,- Kč

- vysavač Philips

2 551,- Kč

- konvektor

1 293,- Kč

14.3.2012 – instalace kabeláže(internet) do I.tř. a MŠ, fa HWH

5 016,- Kč

11.4.2012 – podlahová krytina chodba před MŠ, Lono,spol.s r.o.

5 876,- Kč

17.4.2012 – 7x šatní skříňová stěna (135x125x50) MŠ, M. Voborník

42 700,- Kč

29.5.2012 – Pohádky v obrázcích na CD pro MŠ, Microtem,a.s.

598,- Kč

- hry pro ŠD

648,- Kč

- sport. potřeby (ringo kroužky, basket. míče,..),fa Malunet 2 386,- Kč
- ověření a seřízení váhy v kuchyni

2 400,- Kč

18.7.2012 - medomet,4 rámkový

21 750,-Kč

3.8.2012 - plastový stůl a židle do MŠ,fa Terasport,

5 530,- Kč

27.8.2012 – pokládka linolea do jídelny MŠ, opravy soklů,p.Košek

7 524,- Kč

27.8.2012 – talíře, kuchyňské potřeby, prac.oděv a obuv ŠJ

5 902,- Kč

30.8.2012 – kuchyňská deska do ŠJ, M. Ulrych

3 400,-Kč

Hospodaření v roce 2011
Náklady
Hlavní činnost

3 031 563 Kč

Doplňková činnost

319 702 Kč

Výnosy
hlavní činnost

2 831 386 Kč

doplňková činnost

336 500 Kč

Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Doplňková činnost

ztráta
zisk

200 177 Kč
16 798 Kč

Dotace
Dotace státního rozpočtu na provoz

2 071 300 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33 123 (PC)

187 107 Kč

Dotace od obce

310 000 Kč

Dne 2. 2. 2012
Zpracovala: M. Vinklerová, účetní
Projekt - EU – peníze školám
šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Vzdělávání
pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.
Celkem dotace 311846,- Kč,čerpáno v loňském roce187 108,-Kč,
2. záloha dne 15.6. – 124 738,-Kč, čerpáno 18 000Kč). Zbývá 106 738
Kč.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9. září – Jičín město pohádky
1. říjen- Vítání občánků
14.říjen- Drakiáda
- den na dopravním hřišti v Jičíně ( 3.,4.ročník)
3. listopad – Cirkusové představení v tělocvičně školy
2. prosince – projekt Advent, vánoční tvoření žáků
5. prosinec – návštěva Mikuláše a čerta
18. prosinec – Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha
(ZŠ)
22. leden – Maškarní ples v sále místního hostince

9. únor – zápis do 1. třídy ZŠ
21. únor- divadelní představení v Masarykově divadle Jičín
16. březen – Matematický klokan,cvrček ( účast žáků 2.-5. ročníku)
23. březen – vynášení Morany
30. březen – Velikonoční tvoření
30. březen- projektový den se záchranářem
11. duben – Novopacký slavíček- pěvecká soutěž
17. duben – zahájení plaveckého výcviku (MŠ)
21. duben – Zlatá včela- včelařská soutěž,oblastní kolo Královéhradeckého
kraje
23. duben - Den Země- škola se zapojila do celosvětové kampaně Ukliďme
svět. Beseda s paní Alenou Čepickou o ochraně přírody a poté pomoc přírodě,
sázení památné lípy žákem 5. ročníku. Akce se účastnili žáci ze ZŠ Nemyčeves
a ze ZŠ Mírová pod Kozákovem.
27.duben – Čarodějnický slet s táborákem a stopovanou,hledání pokladu
4. květen – zápis do MŠ
7.květen – U pomníku padlých – pásmo písní a básní
11. květen - Den Matek – vystoupení dětí MŠ a ZŠ v tělocvičně školy
1.červen - Dětský den ve spolupráci s mysliveckým sdružením a hasiči
12.červen –Pasování na čtenáře v knihovně V. Čtvrtka v Jičíně (1.,2. ročník)
21. červen – Spaní ve škole
22. červen – výlet na Trosky (ZŠ)
25. červen - Výlet do Šťastné země v Radvánovicích (ZŠ a MŠ)
27. červen – Kozojedský pohár – soutěž týmů základních škol (chlapcikopaná, dívky- vybíjená(ZŠ)
28. červen – Výlet na kolách do okolí Běchar

30. červen 2011 – Slavnostní rozdávání vysvědčení

Spolupráce s rodiči
Třídní schůzky – formou konzultačního odpoledne se společným začátkem
Konzultační hodiny nebo kdykoli mimo vyučovací hodiny – po předběžné
telefonické,e-mailové, ústní dohodě

Sponzoři školy
Obec Běchary
Staving, Valdice
Fa Aveflor
Firma Perseus s.r.o. Běchary
Pan Pavel Svoboda – technik bezpečnosti práce
paní Skrbková – rodič dítěte MŠ
aj.
V průběhu roku jsme spolupracovali s PPP Jičín,s oddělením SPOD
v Jičíně, nebyl řešen žádný případ ve spolupráci s policií.

Plán na školní rok 2011/2012
Zapojení školy do projektu Recyklohraní a sběru papíru, pet víček
Projekt Ovoce do škol
Projekt EU – peníze školám -Vytváření digitálních učebních materiálů a
ověřování v praxi ( dotace –EU peníze školám), dovybavení IT v I.třídě ZŠ
DVPP v oblasti digitálních technologií
Plavecký kurz pro žáky ZŠ a děti MŠ
Doprava dětí z Jičína a okolí do MŠ a ZŠ linkovým autobusem v doprovodu
pedagoga (Lucie Jurycová, Veronika Kobrlová)

Zrealizovat opravu zábradlí, které neodpovídá bezpečnostním požadavkům.
Renovace šaten v přízemí školy, vybudování příčky s dveřmi - nářaďovny
Nákup nových stolů a židlí ve školní jídelně
Zrealizovat úklidovou místnost s výlevkou v suterénu školy,vedle hrubé
přípravny
Vybavit MŠ a ŠD novými didaktickými hrami
Vybavit tělocvičnu basketbalovým košem a novou volejbal. sítí, krytí oken

V Běcharech dne 5.9.2012
Mgr. Jana Vávrová, ředitelka školy

