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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY  ZE DNE 25. 6. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ:   ZŠ Chotyně 

 

DATUM:   25. 6. 2018 

 

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 2017/2018 

4. Plán akcí na školní rok 2018/2019 

5. Diskuze  
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1. Zahájení, přivítání členů  

 

2. Určení zapisovatele  

Zapisovatelem byla stanovena Hana Köhlerová 

 

3. Zhodnocení školního roku 2017/2018 

 

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

nili akcí v ekologickém centru Střevlík v Hejnicích. Byly organizovány pravidelné návštěvy 

SKVKL, spolupráce s místní knihovnou.   Žáci se účastnili, sběru žaludů a kaštanů, celoroč-

ně sběru papíru EKO sběru, mimo jiné soutěží pořádaných mikroregionem Hrádecko – 

Chrastavsko, pátý ročník se umístil na hezkém pátém místě.  Nyní probíhá Zlatá pětka, finá-

le se bude konat na opět na SH Grabštejně 26. 6. ze třinácti týmů. Úspěch je, že jsme se 

probojovali po pěti kolech do finále, zatím jsme čtvrtí 31. 5. se uskutečnil DĚTSKÝ DEN se  

soutěžemi na centrální ploše a závodem koloběžek . Účast na vystoupení při rozsvěcení 

stromu, výroba produktů a s tím spojený jarmark, vystoupení na Víle Nisa, pečení a prodej 

koláčků, výrobků z keramiky. Dále Tři králové, mikulášská obchůzka po vsi – zde patří po-

chvala a dík žákům pátého ročníku.  

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

pracováno na pozitivním klimatu, prevenci šikany, kyberšikany, budování zdravého sebepo-

jetí. Na začátku školního roku se žáci zúčastnili přednášky s MP o BESIPu. Byla zde dvakrát 

kontrola z ČŠI, dále kontrola z KÚ, v MŠ kontrola hygienických podmínek. Škola aplikuje 

GDPR do veškerých dokumentů, zákonní zástupci podepsali informované souhlasy ohledně 

zpracování dat dle zákona o zprac. d. 101/2001 sb.. Taktéž podepsali IS zákonní zástupci 

dětí v MŠ. Škola i obec má pověřeného pracovníka, který kontroluje nakládání daty a za-

bezpečení dokumentů.  

Osvědčila se dvě oddělení ŠD.  

Vzhledem k potřebám žáků s SPUCH ve čtvrtém ročníku pracovaly dvě asistentky pedagoga.  

Školní výlety v letošním školním roce organizovány a v kompetenci jednotlivých třídních 

učitelů. Škola je zapojena do projektu LABORKY (získali zařízení k přírodovědným, chemic-

kým a fyzikálním pokusům), Ovoce do škol a Obědy pro děti.  
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Nové vybavení 

MŠ – nové protihlukové dveře ve spojovací chodbě a na WC. 

Oprava a rekonstrukce zídky, schodů, položena zámková dlažba před vchodem do 

ŠD.  

 

  

4. Informace o organizaci šk. r. 2017/2018 

Plán akcí v následujícím školním roce přibližně stejný. Oprava prohnuté podlahy v přízemí 

v první třídě + malování. Nákup lavic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Köhlerová 

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

Podpisy přítomných: 


