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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY  ZE DNE 19. 6. 2017 

MÍSTO KONÁNÍ:   ZŠ Chotyně 

 

DATUM:   19. 6. 2017 

 

PŘÍTOMNI:     Ivana Morgensternová 

  Anna Holická 

  Mgr. Hana Köhlerová 

  Jiřina Šitinová 

  Jana Baker 

  Karolina Malcová 

HOST:   

Mgr. Petr Kruliš 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení, přivítání členů předsedou školské rady 

2. Určení zapisovatele 

3. Zhodnocení školního roku 2016/2017 

4. Plán akcí na školní rok 2017/2018 

5. Diskuze  
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1. Zahájení, přivítání členů  

 

2. Určení zapisovatele  

Zapisovatelem byla stanovena Hana Köhlerová 

 

3. Zhodnocení školního roku 2016/2017 

 

Nadále naše škola spolupracovala s ND v Liberci 2 krát, žáci 1. – 5. ročníku se účast-

nili akcí v ekologickém centru DIVIZNA v Liberci. Byly organizovány pravidelné návštěvy 

SKVKL, spolupráce s místní knihovnou – akce Daruj knihu 14. 2..  Žáci se účastnili recitač-

ních soutěží, sběru žaludů a kaštanů, celoročně sběru papíru EKO sběru, mimo jiné soutě-

ží pořádaných mikroregionem Hrádecko – Chrastavsko, nyní probíhá Zlatá pětka, finále se 

bude konat na opět na SH Grabštejně, 1. 6. se uskutečnil DĚTSKÝ DEN s ukázkou techniky 

ISZ a soutěžemi na centrální ploše. Účast na vystoupení při rozsvěcení stromu, výroba pro-

duktů na s tím spojený jarmark, vystoupení na Víle Nisa, pečení a prodej koláčků, školních 

časopisů. 

V rámci programu prevence rizikového chování po celý školní rok se třídami bylo 

pracováno na pozitivním klimatu, prevenci šikany, kyberšikany. Na začátku školního roku se 

žáci zúčastnili přednášky s MP o BESIPu, dále pak byla pořádána beseda s  Policií ČR na té-

ma bezpečné chování, jak se zachovat v krizových situacích. Vzhledem k potřebám žáků 

s SPUCH ve třetím ročníku pracovala asistentka pedagoga a ve druhém ročníku od května 

byla vzhledem k podpůrným opatřením přijata další AP.  Školní výlety v letošním školním 

roce organizovány a v kompetenci jednotlivých třídních učitelů. Od druhého pololetí na na-

ši školu nastoupil za MD pan učitel Andrej Petruš do 3. ročníku. Škola se zapojila do projek-

tu LABORKY. 

 

Nové vybavení 

Do šatny a na chodbu byly zakoupeny pro každého žáka skříňky na pro odložení ošacení, 

přezutí a převlečení na TV, dřevěné regály na veškeré pomůcky. Zrealizoval se návrh a 

koupě kuchyňské linky se stolem + 6 židlí. Zároveň místnosti bývalého bytu byly nově vy-

malovány. Na zahradě ZŠ a MŠ v rámci projektu přibyly nové herní prvky.  

 

  

4. Informace o organizaci šk. r. 2017/2018 
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Plán akcí v následujícím školním roce přibližně stejný. Školní družina bude mít dvě oddě-

lení, zažádáno na KÚ o navýšení kapacity na 40 žáků. První oddělení bude v budově MŠ a 

pozici vedoucí vychovatelky zastane Lucie Lövlová, paní Adamová tak nastoupí na celý úva-

zek do MŠ. Druhé oddělení ŠD bude v budově ZŠ, třída v přízemí. Pozici vychovatelky zasta-

ne Gábriela Krňanská. Od 1. 9. Převezme pozici třídní učitelky prvního ročníku Mgr. Vanda 

Svobodová, která nastupuje za Mgr. Terezu Kodymovou. Nabídka zájmových útvarů by se 

měla rozšířit. V plánu je rekonstrukce schodiště a podlah.  

ŠVP vzhledem výuce plavání, která se stává povinou, bude aktualizován.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Köhlerová 

Přítomni: Ivana Morgensternová, Jiřina Šitinová, Jana Baker, Karolina Malcová, Anna Holická 

Podpisy přítomných: 


