Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace
Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 727 44 707

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 30. 9. 2019
MÍSTO KONÁNÍ:

ZŠ Chotyně

DATUM:

30. 9. 2019

PŘÍTOMNI: Ivana Morgensternová
Anna Holická - omluvena
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. Schválení výroční zprávy
4. Organizace voleb do ŠR
5. Zhodnocení školního roku 2018/2019
6. Plán akcí na školní rok 2019/2020
7. Diskuze
web: www.skolachotyne.cz

ZŠ e-mail: skolachotyne@seznam.cz

MŠ e-mail: skolkachotyne@seznam.cz

č.ú.:

ZŠ tel.:

MŠ tel.:

0991057349 / 0800
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1. Zahájení, přivítání členů

2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byla stanovena Hana Köhlerová
3. Schválení výroční zprávy
Členové školské rady jednohlasně schválili výroční zprávu školy za šr. 2018/2019
4. Organizace voleb do ŠR
Během měsíce října proběhnou volby do ŠR korespondenčním způsobem.
5. Zhodnocení školního roku 2018/2019
Nadále naše škola spolupracovala s ND v Liberci. Žáci se účastnili recitačních soutěží, sběru žaludů a kaštanů, celoročně sběru papíru EKO sběru, mimo jiné soutěží pořádaných mikroregionem Hrádecko – Chrastavsko – letos škola pohár organizovala. Žáci 5.
ročníku se zúčastnili Zlaté pětky. Účast na vystoupení při rozsvěcení stromu, výroba produktů na s tím spojený jarmark, vystoupení na Víle Nisa. 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,, jak se zachovat v krizových situacích. Vzhledem k potřebám žáků s SPUCH v prvním a
pátém ročníku pracovaly asistentky pedagoga. Školní výlety v letošním školním roce organizovány a v kompetenci jednotlivých třídních učitelů. Děti z 2.,4.,a 5. třídy navštívily SZ Lemberk a Jablonné v Podještědí (doprava byla hrazena ze spolku rodičů). Škola je stále zapojena do projektu LABORKY a Ovoce a zelenina do škol.
6. Organizační záležitosti
Od 2. září pouze jedno oddělení družiny v MŠ. Snížil se počet žáků.
Personální změny – do 2. ročníku nastoupil nový pan učitel Bc. Marek Čechák, který tak
nahradil Bc. Andreje Petruše. Na škole působí dvě asistentky pedagoga ve druhém ročníku
Lucie Lövlová a v prvním ročníku nově příchozí Karla Kolomá.
Mimoškolní zájmová činnost – již podruhé se přihlásily lektorky z řad rodičů, paní Věra
Hájková a slečna Eliška Hájková.

web: www.skolachotyne.cz

ZŠ e-mail: skolachotyne@seznam.cz

MŠ e-mail: skolkachotyne@seznam.cz

č.ú.:

ZŠ tel.:

MŠ tel.:

0991057349 / 0800

482 723 191, 777 408 200

482 723 150, 777 408 184

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace
Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 727 44 707

Mezinárodní spolupráce – nadále budeme spoluorganizovat se školou v německé Hartavě
plavecké výcviky.
Proběhla oprava parket – broušení, lakování a dále malování v celém v prvním patře a na
celé chodbě. Obložení ve třídách bylo natřeno omyvatelnou barvou. Na konci školního roku byly pořízeny nové tři tabule do tříd v prvním patře a v přízemí. Ve třídě č. 11 proběhlo
opakované přeměření úrovně radonu.
Informace o organizaci šk. r. 2019/2020
Ráz školního roku bude, co se týče akcí stejný. Opět společně s odborníky v rámci programů
prevence se budeme podílet na pozitivním klimatu školy i jednotlivých tříd, oslovili jsem
o.p.s MAJÁK. Hned na začátku šr proběhla přenáška Městské policie OHLEDNĚ BESIPu.
Plánujeme opravu fasády ZŠ, zhotovení zahradního domku na zahradě MŠ. Zavedení rychlejšího internetu pomocí optických kabelu. Dokončení výměny žákovských lavic. Případně
rekonstrukce parketových podlah v přízemí a natření obložení omyvatelným nátěrem.

Zapsala: Mgr. Hana Köhlerová
Přítomni: Ivana Morgensternová, Jiřina Šitinová, Jana Baker, Karolina Malcová, Anna Holická
Podpisy přítomných:
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