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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 20. ZÁŘ. 2021 

MÍSTO KONÁNÍ:  ZŠ Chotyně 

 

DATUM:   20. 9. 2021 

 

PŘÍTOMNI:    Ivana Morgensternová 

  Anna Holická  

  Mgr. Hana Köhlerová 

  Bc. Andrea Adamová 

  Bc. Jana Votýpková 

  Vladimíra Kuntošová 

HOST:  

 

PROGRAM: 

1. Zahájení, přivítání členů předsedou školské rady 

2. Určení zapisovatele 

3. Schválení výroční zprávy 

4. Plán akcí na školní rok 2021/2022 

5. Diskuze  
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1. Zahájení, přivítání členů  

2. Určení zapisovatele  

Zapisovatelem byla stanovena Hana Köhlerová 
3. Schválení výroční zprávy  

Školská rada schvaluje všemi hlasy výroční zprávu pro šr 2019/2020 
4.  Seznámení ŠR o proběhlých akcích 2020/2021 a plánovaných akcí 2020/2021 

Uplynulý školní rok byl výrazně poznamenán probíhající pandemií Covid-19 a omezením 
provozu všech částí naší školy V důsledku celostátních opatření byla uzavřena základní ško-
la v době od 14. 10. do 17. 11. 2020 pro 1. a 2. ročník a od 14. 10. do 29. 11. 2020 pro 3. – 
5. ročník. Další vlna uzavření se týkala jen žáků 3. – 5. ročníku, a to v době od 4. 1. do 11. 4. 
2021. Mateřská škola byla uzavřena od 1. 3. do 11. 4. 2020, kdy se vrátili jen předškoláci, 
ostatní děti mohly opět přijít až 3. 5. 2021. Po opětovném otevření byla přijata zvýšená hy-
gienická pravidla, ve škole byl upraven rozvrh hodin. Naštěstí se nám podařilo do pravidel-
ného prázdninového přerušení udržet všechny součásti v provozu a neměli jsme problém s 
onemocněním dětí, žáků, ani zaměstnanců. Přerušení provozu o prázdninách jsme využili k 
výmalbě třídy v přízemí ZŠ. Vzhledem k tomu, že jsme již v roce 2019 přešli na zkušební on-
line výuku a většina žáků již měla iPady přidělené, v roce 2021 jsme dokoupili zařízení pro 
žáky 1. ročníku, stylusy pro 1. a 5. ročník a zbývající kusy máme objednané a čekáme na 
dodání na podzim 2021. Během dubna probíhal také distanční formou zápis do 1. ročníku, 
ke kterému se dostavilo 15 dětí. Byla podána a kladně vyřízena 1 žádost o odklad PŠD a 3 
žáci nastoupili na jinou ZŠ. V minulém roce nebylo možné realizovat ani jeden preventivní 
program, výlet, exkurzi, návštěvu divadelního představení ani plavecký výcvik.  
Plánované akce – viz příloha. 
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. Jsou objednány pro-
gramy prevence rizikového chování a programy na posilování pozitivního klimatu 
v jednotlivých třídách vedených lektory z organizace Maják o.p.s. V říjnu pojede na DDH 
v Liberci 4. a 5. ročník (loni se nezúčastnil ani jedno setkání). Od března do května 2022 
proběhne pro 2. až 5. ročník výuka ve Stráži pod Ralskem. V roce 2022se chystá udělat plášť 
budovy školy a vymalovat.  
 
 
 

5. Diskuze  
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Zapsala:  

Podpisy přítomných: 


