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

;ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
MÍSTO KONÁNÍ:

ZŠ Chotyně

DATUM:

26. 9. 2016

PŘÍTOMNI: Ivana Morgensternová
Anna Holická
Mgr. Hana Köhlerová
Jiřina Šitinová
Andrea Adamová
Karolina Malcová
Mgr. Petr Kruliš - host

PROGRAM:

1. Zahájení, přivítání členů předsedou školské rady
2. Určení zapisovatele
3. Schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016
4. 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

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

1. Zahájení, přivítání členů
2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byla stanovena Hana Köhlerová
3. Schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016
Výroční zprávu dále jen VZ předložil ředitel školy Mgr. Petr Kruliš. VZ zpracoval ředitel školy
a předložil školské radě ve stanoveném termínu. VZ byla zpracována dle osnovy vycházející
z vyhlášky 225/2009 Sb.
Žádné připomínky nebyly předloženy a vysloveny při dnešním projednávání. VZ byla jednomyslně všemi přítomnými schválena. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
4. Zhodnocení školního roku 2015/2016
Během prázdnin dokončena celková rekonstrukce budovy MŠ. Škola již druhým rokem pět postupových ročníků. Vzhledem k potřebám žáků s SPUCH ve druhém a prvním
ročníku pracoval po celý školní rok AP. Nadále naše škola spolupracovala s ND v Liberci 2
krát, žáci 1. – 5. ročníku postupně se zúčastňovali akcí v ekologickém centru v Oldřichově
v Hájích STŘEVLÍK, závěrem školního roku se zde akcí zúčastní 3., 4., 5. třída. Pravidelné návštěvy SKVKL, spolupráce s místní knihovnou, v rámci výzvy 56 – kdy se jednalo o rozvoj
čtenářství – nákup knih, realizace čtenářských dílen. Žáci se účastnili recitačních soutěží,
sběru žaludů a kaštanů, celoročně sběru papíru EKO sběru a jiné aktivity, mimo jiné soutěží pořádaných mikroregionem Hrádecko – Chrastavsko, nyní probíhá Zlatá pětka, finále se
bude konat na opět na SH Grabštejně.
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 s Policií ČR. Školní výlety v letošním školním roce organizovány a v kompetenci jednotlivých třídních učitelů.
5. Informace o organizaci šk. r. 2016/2017
Plán akcí v následujícím školním roce přibližně stejný. Během prázdnin se uskuteční výměna kotlů v budově školy, malování skladů, oprava schodiště.
ŠVP vzhledem k inkluzi bude muset být aktualizován. Přítomní byli seznámeni se
změnou legislativy od 1. září 2016, kdy vstupuje v platnost novela vyhlášky č. 27/2016.
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