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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 20. 6. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ:  ZŠ Chotyně 

 

DATUM:   20. 6. 2022 

 

PŘÍTOMNI:    Ivana Morgensternová 

  Anna Holická  

  Mgr. Hana Köhlerová 

  Bc. Andrea Adamová 

  Bc. Jana Votýpková 

  Vladimíra Kuntošová 

HOST:  

Mgr. Petr Kruliš 

PROGRAM: 

1. Zahájení, přivítání členů předsedou školské rady 

2. Určení zapisovatele 

3. Zhodnocení školního roku 2021/2022 

4. Plán akcí na školní rok 2022/2023 
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1. Zahájení, přivítání členů  

2. Určení zapisovatele  

Zapisovatelem byla stanovena Hana Köhlerová 
3. Seznámení ŠR o proběhlých akcích 2021/2022  

Dále hned v úvodu byly do školy pozvány v rámci programu prevence kyberšikany příslušni-
ce Policie ČR, které vedly programy uzpůsobené věku žáků – 1. a 2. ročník, 3. ročník, a 4. a 
5. ročník. Žáci po jednotlivých ročnících absolvovali besedu s příslušníky Městské policie 
V Hrádku nad Nisou ohledně BESIPu a bezpečného chování v dopravě. Byly realizovány 
programy prevence rizikového chování a programy na posilování pozitivního klimatu 
v jednotlivých třídách vedených lektory z organizace Maják o.p.s. V říjnu, březnu a květnu 
se žáci zúčastnili dopravní výchovy DDH v Liberci 4. a 5. ročník (loni se nezúčastnili ani jed-
no setkání). V květnu pak valná většina složila úspěšně průkaz cyklisty. Žáci také mohli po 
dlouhé době se zúčastnit divadelních představí v ND v Liberci a akcí pořádaných Diviznou. 
Od března do května 2022 proběhla pro 2. až 5. ročník výuka plavání ve Stráži pod Ralskem. 
Žáci se zúčastnili soutěže O pohár Mikroregionu a soutěže Zlatá pětka, kde se dostali do fi-
nále. Do školy bylo též pozváno mobilní planetárium. Žáci pátého ročníku navštívili den 
otevřených dveří na ZŠ TGM. Aktivní spolupráce s knihovnou, dále účast na Víle Nisa, bohu-
žel z důvodu pandemického nařízení se neuskutečnilo adventní vystoupení a vánoční jar-
mark. Žáci pátého ročníku se podíleli na mikulášské nadílce a obchůzce Tří králů. Spolupra-
cujeme s SH Grabštejn – realizování vánočních a velikonočních dílen, slavnostní předávání 
vysvědčení páťákům. Obnovili jsme spolupráci se školou v německé Hartavě – společní dět-
ský den a orientační běh na centrální ploše. 
Plán akcí na příští školní rok 2022/2023 by měl mít obdobný charakter.  
 

 
 

 
 
 

Zapsala:  

Podpisy přítomných: 


