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:

25. 9. 2017

PŘÍTOMNI: Ivana Morgensternová
Anna Holická
Mgr. Hana Köhlerová
Jiřina Šitinová
Jana Baker
Karolina Malcová
Mgr. Petr Kruliš - host
PROGRAM:

1. Zahájení, přivítání členů předsedou školské rady
2. Určení zapisovatele
3. Schválení výroční zprávy 2016/2017
4. Schválení Pravidel pro hodnocení žáků
5. Seznámení se změnami v ŠVP (povinná výuka plavání)
6. Seznámení s koncepčními záměry pro období 2017 – 2019
7. Informace o projektu OBĚDY PRO DĚTI
8. Ostatní
9. Diskuze
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1. Zahájení, přivítání členů
2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byla stanovena Hana Köhlerová
3. Schválení výroční zprávy za školní rok 2016/2017
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. Schválení Pravidel pro hodnocení žáků
Žádné připomínky nebyly předloženy a vysloveny při dnešním projednávání. Hodnocení tak
bylo všemi přítomnými schváleno. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Pravidla
hodnocení, jež jsou součástí řádu školy, budou zveřejněna na přístupném místě.
5. Seznámení se změnami v ŠVP (povinná výuka plavání)
ŠVP byl vzhledem výuce plavání, která se stává povinnou aktualizován. Školní je povinnou
součástí výuky na 1. stupni základních škol. Žáci během něj budou muset absolvovat alespoň 40 hodin plavání.
6. Seznámení s koncepčními záměry pro období 2017 – 2019
Ředitel školy seznámil všechny přítomné s koncepčními záměry školy
7. Informace o projektu OBĚDY PRO DĚTI
8. OstatnÍ
 Během prázdnin byla realizována rekonstrukce schodiště, položena dlažba v chodbě
v přízemí budovy.
 Spolek rodičů financoval nové kovové tabule na chodbě v prvním patře. Jejich výrobu a instalaci zajistil pan Derfl. V průběhu nadcházejícího školního roky by měly být
zhotoveny další a umístěny na protější zdi. Tyto tabule budou sloužit k vystavování
výkresů a výrobků našich žáků.
 Škola se v loňském roce zapojila do projektu LABORKY, bude pokračovat i v tomto
školním roce. Bohužel slíbené pomůcky a stavebnicové systémy, které by měly být
součástí projektu, jsme tak jako jiné zúčastněné organizace, neobdrželi.
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

 Pokračuje projekt OVOCE DO ŠKOL.
 Rodiče během hromadných třídních schůzek odsouhlasili, že se škola nezapojí do
PROJEKTU MLÉKO DO ŠKOL.
 Rodiče odsouhlasili zvýšení příspěvku na spolek rodičů a přátel školy z 200,- na
300,-Kč.
 V rámci programu prevence rizikového chování po celý školní rok s třídami pracováno na pozitivním klimatu, prevenci šikany, kyberšikany. Na začátku školního roku se
žáci zúčastnili přednášky s MP o BESIPu, dále pak byla pořádána beseda s Policií ČR
na téma bezpečné chování, jak se zachovat v krizových situacích a budou realizovány preventivní programy zaměřené na nežádoucí jevy.
 Plán akcí v následujícím školním roce přibližně stejný. Navýšil se počet žáků (76).
Školní družina má dvě oddělení, zažádáno na KÚ o navýšení kapacity na 40 žáků.
První oddělení v budově MŠ a pozici vedoucí vychovatelky zastává Lucie Lövlová,
paní Adamová tak nastoupila na celý úvazek do MŠ. Druhé oddělení ŠD je v budově
ZŠ, třída v přízemí. Pozici vychovatelky zastává Gábriela Krňanská. Od 1. 9. Převzala
pozici třídní učitelky prvního ročníku Mgr. Vanda Svobodová, která nastoupila za
Mgr. Terezu Kodymovou. Nabídka zájmových útvarů se rozšířila o kroužek vaření,
přírodovědný kroužek.

Zapsala: Mgr. Hana Köhlerová
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