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Školská rada: zápisy z 11.9.2012 a 19.3.2013
Zápis z ustavující schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Běchary, okr. Jičín konané
dne 11.9.2012 od 16,00 hod. Místo jednání: Obecní úřad Běchary
Přítomni: Ing. Škoda Jan, p. Junková I., p. Šourková I., p. Šoltysová L., p.
Krátká M.,
Omluveni: p. Skrbková
Program:
1) Přivítání a seznámení s programem
2) Navrhnutí a zvolení nového člena, členové ŠR
3) Změny ve Školském řádě ZŠ a MŠ Běchary
4) Výroční zpráva
5) Příspěvky na provozní náklady
6) Prominutí úplaty
7) Ochranné sítě
8 ) Telefonické služby
9) Diskuse, schválení zápisu
10) Podpisová listina
Jednání podle jednotlivých bodů programu:
1. Schůzku zahájila p. Šourková, uvítala přítomné a seznámila členy s
programem.
2. Školská rada si zvolila nového zástupce za rodiče dětí MŠ p. Radku
Skrbkovou z Vršců. P. Skrbková byla předem seznámena a informována
předsedou o funkci člena ŠR. Všichni přítomní členové hlasovali pro jmenování
nového člena.

Zápis z ustavující schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Běchary, okr. Jičín konané
dne 19.3.2013 od 15,30 hod.
Místo konání: třída ZŠ
Přítomni: Ing. Škoda J., p. Šourková I., p. Šoltysová L., p. Krátká M., p.
Skrbková R.,
p. Junková I.
Program jednání:
1) Přivítání a seznámení s programem
2) Ukázka nové interaktivní tabule
3) Zpráva o hospodaření za rok 2012
4) Sběr papíru a PET víček
5) Úplata v ŠD a MŠ
6) Rozvojový program MŠMT
7) Dotazníky v MŠ
8) Akce ZŠ a MŠ
9) Provoz MŠ o letních prázdninách
10) Smlouva o provozních nákladech
11) Diskuse a schválení zápisu
12) Podpisová listina

Jednání podle jednotlivých bodů programu:
1)
Členové Školské rady byli v úvodu přivítáni jejím předsedou a stručně
seznámeni s obsahem dnešního jednání.
2)
Do II. třídy ZŠ – pro 3.- 5. ročník byly pořízeny nové počítače a nová
interaktivní tabule Smart. Škola se zapojila do projektu EU peníze školám.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
3)
Členové ŠR byli seznámeni s hospodařením školy za rok 2012 viz
Výroční zpráva. 2012. ZŠ a MŠ dostala od Obecního úřadu Běchary na provoz
a náklady 480 000 Kč.
4) ZŠ a MŠ Běchary je zapojena do programu Recyklohraní – sběr papíru,
PET víček, baterií a nefunkční elektronické zařízení. Další odvoz bude v měsíci
květnu. Veškeré získané finance budou využity na školní výlet. Nad projektem
převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími
společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a
recyklaci.
5)
ŠR souhlasila se zvýšením měsíční úplaty pro Školní družinu ze 70 Kč na
100 Kč za jeden měsíc. Rodiče budou informováni na třídní schůzce rodičů ZŠ.
6)
Rozvojový program MŠMT – financování asistentů pro sociálně
znevýhodněné děti. Tuto funkci od měsíce března zastává p. Maťažová L.
7)
Zhodnocení dotazníků od rodičů dětí MŠ nebyla dokončena pro malý
počet odevzdaných dotazníků. Rodiče byli znovu požádáni o vyplnění
dotazníků ke spokojenosti s MŠ do konce měsíce března 2013.
8)

ŠR byla informována o akcích ZŠ a MŠ:

20.3. Vynášení Morany od 10,00 hod.
27.3. Velikonoční tvoření pro veřejnost od 15,30 hod.
16.4. Rodičovská schůzka ZŠ a MŠ od 15,30 hod.
19.4. Divadlo Mladá Boleslav – děti ZŠ
22.4. Den Země – Zelený den v MŠ (zelená trika), pro ZŠ přednáška
s p.Čepickou A.
25.4. Divadlo Kozlík od 8,15 hod. – O pyšné Čarodějnici
30.4. Čarodějnický den
6.5. Zápis do MŠ
13.5. Den matek

31.5. Den dětí
26.6. Rozloučení s páťáky a předškoláky
28.6. Poslední školní den
? Školní výlet – Ratibořice – není upřesněno datum
9)
Provoz MŠ o letních prázdninách – v měsíci červenci budou pedagogové
čerpat řádnou dovolenou. Předpokládaný provoz bude v měsíci srpnu. Rodičům
bude v měsíci květnu 2013 předána závazná přihláška o provozu MŠ.
10) ŠR souhlasila o smlouvě pokrytí provozních nákladů pro rodiče, platba od
1.9.2013 po dohodě s p. Mgr. Vávrovou J., pan starosta bude informovat rodiče
o rodičovské schůzce 16.4.2013.
11) Diskuze: místnost pro pohybovou výchovu – jsou zabudovány nové kryty
na okna – železné rámy do kterých budou přidělány sítě, teploty v budově školy,
zažádáno o dotaci na výměnu oken a nové střechy.
12) Další termín schůzky ŠR bude vybrán operativně podzim 2013.
Zapsala: Šoltysová L.

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 2012/2013 školu navštěvovalo celkem 24 žáků prvního až
pátého ročníku ZŠ. Třináct žáků bylo místních, jeden žák dojížděl z Labouně,
tři žáci z Cholenic, jeden žák z Jičíněvse, dva žáci z Vršců, jeden žák ze
Sobčic, dva žáci ze Židovic a jeden žák z Pševse. Jeden žák se vzdělával podle
přílohy k ŠVP ZV pro žáky s LMP, ostatní žáci podle ŠVP ZV„Každý něco
umí“. Dva žáci prvního ročníku neprospěli. Nikomu nebyla snížena známka

z chování.Od března roku 2013 byl jednomu žáku přidělen asistent pedagoga
financovaný z rozvojového programu MŠMT.
Do MŠ bylo v září přihlášeno 29 dětí. Šest dětí z Běchar, čtyři z Jičína, dvě z
Prahy, pět dětí z Libáně, pět dětí z Vršců, dvě z Jičíněvse, jedno z Nymburka,
jedno z Chroustova, jedno ze Židovic, jedno z Pševse, jedno z Kopidlna.

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

-Veronika Kobrlová – (100%úvazek)
SOŠPg Nová Paka - kvalifikovaná učitelka
-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)

Třídní uč. ZŠ
-

– Mgr. Lucie Jurycová (100% 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)
Asistent pedagoga - Lilija Maťažová - od 1.3.2013

Nepedagogičtí pracovníci:
Vedoucí školní jídelny a kuchařka: Drahomíra Vodáková(100%)
Kuchařka: Zuzana Plítková (100% úvazek)
Školnice: Markéta Hnízdová(90% úvazek)
Externí spolupracovníci:
BOZP: Pavel Svoboda,bezpečnostní technik
Účetní služby:Marie Vinklerová (od ledna roku 2010 – doposud)
Včelař: pan Maxa z Kopidlna

Údaje o zápisu k povinné školní docházce:
Zápis do 1.ročníku se uskutečnil dne 6.2.2013. K zápisu se dostavily 4 děti z MŠ
– 2 dívky a 2 chlapci.
V září školního roku 2013/2014 nastoupí do 1. ročníku 6 žáků, dvě dívky a čtyři
chlapci - z toho dva žáci z Pševse a Židovic budou opakovat 1. ročník.

Údaje o zápisu do MŠ
Zápis do MŠ se konal dne 6.5. 2013. Bylo zapsáno 8 dětí. Od září 2013 je do
MŠ zapsáno 29 dětí, z toho 27 dětí k celodenní docházce. Dojíždí z Jičína,
Jičíněvse, Pševse, Kopidlna, Vršců, Libáně a Židovic.

Údaje o DVPP
Všichni pedagogičtí pracovníci během školního roku absolvovali minimálně dvě
vzdělávací akce,které pořádalo Školské zařízení pro další vzděl. ped. pracovníků
KHK.
Většina vzdělávání pedagogů byla hrazena z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost:

Mgr. Jana Vávrová, Iva Šourková, Mgr. Lucie Jurycová - Analýza a
prezentace dat s využitím kancelářského SW,PowerPoint 2007 jako efektivní
forma prezentace školy, Interaktivní tabule SmartBoard ve výuce, Základy
obsluhy a využití interaktivních tabulí
Iva Šourková - Interaktivní tabule a PC pro učitele
Mgr. Jana Vávrová, Lucie Jurycová- Matematika s využitím kancelářského
SW,Elektronické testování žáků a studentů,Tabulkový procesor MS Excel 2007
v praxi učitele
Veronika Kobrlová - Řeč není jen o hláskách, Neklidné a neposlušné dítě a co
s tím,Tabulkový profesor MS Excel pro začátečníky
Libuše Šoltysová - Tvoříme pravidla s dětmi, Tabulkový profesor MS Excel pro
začátečníky
Vedoucí ŠJ a kuchařka – školení pro vedoucí ŠJ v Jičíně

Závěrečná zpráva projektu
Projekt
pod
názvem
"Zlepšení
podmínek
pro
vzdělávání"
CZ.1.07/1.4.00/21.2018 byl zahájen dne 1. 5.2011. Záměrem projektu bylo
zvýšit kvalitu základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole,
Běchary, okres Jičín, a to podpořením těch oblastí a okruhů vzdělávání, kde
škola mohla vložené finanční prostředky maximálně využít. Šlo zejména o
následující aktivity:
- inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
- vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií
Celková výše přiznané finanční podpory činila 311 846,- Kč.
Díky této finanční podpoře jsme mohli realizovat kompletní modernizaci
technického zázemí školy v oblasti ICT, neboť původní vybavení bylo již
zastaralé a nevyhovovalo novým trendům. Část finančních prostředků byla
použita na DVPP v oblasti digitálních technologií a zbytek financí sloužil jako
motivační činitel pro pedagogy, kteří vymýšleli nové DUMy. Nejzajímavější
DUMy byly vytvořeny panem Suchoradským. Vypracoval pracovní listy,
respektive učebnici k výuce včelařství. Včelařství na naší škole je součástí

předmětů prvouka a přírodověda, je zahrnuto ve
ŠVP ZV.
Během trvání projektu jsme vybavili školu 7 novými počítači, včetně
aktuálního OS Windows 7 Pro, nejnovější verze Office 2010 a připojení k
internetu po celé škole. Tyto počítače slouží jak žákům,tak i pedagogům ve
všech vyučovacích předmětech. Pedagogové mají též možnost využívat ve
třídách interaktivní tabule. Z této dotační podpory byla zakoupena a
nainstalována do jedné ze tříd interaktivní tabule SmartBoard, notebook s OS
Windows 8, projektor a ozvučení. Tato IA tabule je denně využívána, zvyšuje
interakci mezi učitelem a žáky.
Projekt byl ukončen ke dni 30.4.2013 a završen splněním 100% výstupů
ve všech klíčových aktivitách.Vytvořené DUMy jsou trvale k dispozici na
webových stránkách školy: www.zsbechary.cz , v sekci projekty, kde jsou k
dispozici široké veřejnosti.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla inspekce ČŠI.

Revize:
- tělocvičného nářadí
- hasicích přístrojů
- komínů, čištění komínů
-

revize el. instalace školy a revize el. spotřebičů dle nové ČSN nebyly
provedeny

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA
ROK 2012

příjmy od zřizovatele:
příjmy ze státního rozpočtu:
vlastní příjmy:
příspěvky rodičů na provoz:
dary:
ostatní příjmy:
příjmy celkem:

výdaje na platy:
odvody:
ostatní provozní náklady:

výdaje celkem:
doplňková činnost:
výsledky inventarizace:
rozdíly
stavy fondů:
fond kulturních a sociálních potřeb:
fond rezervní:

480 000,00 Kč
2495 103,00
Kč
508 643,00 Kč
49 580,00 Kč
38 000,00 Kč
106 229,00 Kč
0,00 Kč
3677 555,00
Kč
1937 336,00
Kč
646 605,00 Kč
1083 548,00
Kč
3667 489,00
Kč
519,00 Kč
nebyly zjištěny inventarizační

12 122,00 Kč
4 365,00 Kč

Nové vybavení a pomůcky školy:
2 ks chladnička pro zaměstnance ( hrazeno z FKSP)
rámy do oken do cvičebny
akumulační kamna do cvičebny
2 ks branky se sítí
Interaktivní tabule, notebook, datový projektor do třídy ZŠ ( hrazeno z dotace
UZ 33123)
Výukové programy - Interaktivní hudební výchova
- Cvičení pro dyslektiky

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
14.9. Jičín město pohádky - návštěva muzea
10.10. Velryba Lízinka - Masarykovo divadlo Jičín (pohádka Marka Ebena)
12.10. Kopidlenský kvítek
29.10. " Víš, co jíš?" - zdravá výživa, hudebně – vzdělávací vystoupení pro děti
( projekt financován SZIFem)
24.10. Dopravní hřiště Jičín (3. – 5. ročník)
6.11. „Jak šel kozlík do světa“ – loutkové divadelní představení pro MŠ a ZŠ
28.11. Preventivní screeningové vyšetření zraku pro děti a žáky
6.12. Návštěva Mikuláše a čerta
7.12. Adventní vystoupení od 16,00 hod. v sále místního kulturního domu
19.12. Štědrý den ve škole

28.1., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 22.3., 5.4., 12.4., 15.4. Plavecký výcvik v
Jičíně
9.1. Předškoláci v 1. třídě
11.2.2013 Ukázka dravých,krkavcovitých ptáků a sov
20.2.2013 Den pro rodiče - nahlédnutí do výuky
21.2.2013 Maškarní rej v MŠ a ZŠ
20.3. Vynášení Morany
26.3. Matematický cvrček a klokan ( mezinárodní soutěž) v ZŠ
27.3. Velikonoční tvoření pro veřejnost
4.4. Odemykání zahrady (MŠ)
6.4. Vítání občánků
16.4. Rodičovská schůzka ZŠ a MŠ od 15,30 hod.
19.4. Divadlo Mladá Boleslav – děti ZŠ
20. 4. 2013 Zlatá včela v Dubenci (krajská včelařská soutěž)
Získali jsme 3. místo.
22.4. Den Země v rámci projektu "Ukliďme svět" – Zelený den v MŠ
Den Země začal příjemnou přednáškou paní A. Čepické, členky ochránců
přírody. Následoval úklid v okolí obce a sázení památného stromu žáky
5. ročníku
25.4. Divadlo Kozlík – O pyšné Čarodějnici
30.4. Čarodějnický den
V měsíci květnu sběr starého papíru, víček od plastových lahví a baterií.
6.5. Zápis do MŠ

8.5. Uctění památky padlých v 2. světové válce
13.5. Den matek - vystoupení dětí MŠ a ZŠ ve třídě MŠ
15.5. Focení dětí a žáků
16.5. - 7.6. - Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na
úrovni 5. ročníku základní školy ( výsledky viz. příloha)
24.5. Divadlo JC, vystoupení Divadla Spejbla a Hurvínka"Hurvínkova cesta do
Tramtárie"
7.6. Den dětí - Pěší výlet na Kojetín
- vytáčení medu žáků včelařského kroužku s panem Maxou
14.6.2013 Školní výlet do Ratibořic a do hospitalu Kuks
25.6. Návštěva knihovny V. Čtvrtka v Jičíně - 1. a 2. ročník
- koupaliště Kníže - 3.-5. ročník
26.6. Kozojedský pohár - turnaj ve vybíjené mezi školami
Rozloučení s páťáky a předškoláky
28.6. Poslední školní den- slavnostní předávání 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
Firma Perseus s.r.o. Běchary
- paní Skrbková z Vršců

- paní Šormová z Běchar
- paní Zichová z Běchar
- paní Bendová z Běchar
- pan Luboš Kincl z Mladé Boleslavi
- paní Prokopová z Vršců
- paní Černá z Libáně
- paní Vomáčková ze Starého Místa

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 2012/2013
Výuka anglického jazyka aprobovaným pedagogem
DVPP -Kvalifikační studium uč. MŠ, kvalifikační studium metodika prevence uč. ZŠ
Koupě nové kopírky do sborovny školy
Zapojení do projektu Šachy do škol
Zapojení školy do projektu Recyklohraní a sběru papíru, pet víček
Projekt Ovoce do škol
Plavecký kurz pro žáky ZŠ a děti MŠ
Doprava dětí z Jičína a okolí do MŠ a ZŠ linkovým autobusem v doprovodu
pedagoga (Mgr. Jana Vávrová, Veronika Kobrlová)
Zrealizovat opravu zábradlí, které neodpovídá bezpečnostním požadavkům.
Renovace sociálního zařízení pro žáky ZŠ
Renovace šaten v přízemí školy

Vybudování příčky s dveřmi - nářaďovny v 1. patře školy
Nákup nových stolů a židlí ve školní jídelně
Nákup kuchyňské linky do školní kuchyně
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

Součástí výroční zprávy je příloha s názvem Výsledky testování školy.

V Běcharech dne 2.9.2013
Mgr. Jana Vávrová, ředitelka školy

