Zápis z jednání školské rady dne 25. 6. 2019
Přítomny:

Ing. M. Pipková
Mgr. A. Tomsová
Mgr. M. Koťátková
Bc. J. Kubánková
Mgr. Z. Badová
R. Bašová
Ing. Hošková
Mgr. A. Slavíková
E. Najmonová

Program:
1. Přivítání
2. Zpráva Ing. Pipkové o činnosti ZŠ ve školním roce 2018/2019
- podzim 2018 dokončení naučné stezky „Sobotecká zastavení“ u příležitosti
oslav 100 let založení ČSR
- pokračování česko-polské spolupráce mezi městy Sobotka a Sobótka
(v roce 2019 trvá již 15 let)
- realizace celoškolního projektu Zázraky přírody
- škola opakovaně zapojená do projektu „Olympijský víceboj“
- spolupráce s atlety Denisou Rosolovou a Adamem Helceletem - uskutečnění
víkendového atletického kempu (škola, stadion)
- otevřen přírodovědný kroužek „Věda nás baví“ pro děti 1. stupně
- úspěšná reprezentace školy v soutěžích:
žáci 1. stupně – matematika, hudební výchova
žáci 2. stupně – dějepis, zeměpis, chemie
- úspěch žáků 2. stupně na akci „Kopidlenský kvítek“ – 2. a 3. místo v soutěži
- úspěch žáků v atletickém čtyřboji – 1. místo na okresní úrovni
- pokračování spolupráce s rodiči na těchto akcích:
lampionový průvod, vánoční jarmark, běh pod Humprechtem
pasování na čtenáře, slavnostní vyřazení žáků 9. Ročníku
- v dubnu 2019 proběhl zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020, bylo
zapsáno 54 dětí, budou otevřeny dvě první třídy:
1.A – Mgr. Marcela Havlíková
1.B – Mgr. Lucie Ulrychová

- zpráva o personálních změnách ve škole:
tři pedagogové ze školy odchází (důchodový věk, přestup na jinou školu)
ve školním roce 2019/2020 nastoupí noví pedagogové:
Mgr. Iva Jungová (Čj, Hv)
PhDr. Michal Guse (Aj, Nj, Tv)
Bc. Jan Janatka (Vko)
nástup asistentky pedagoga K. Mahnové
v plánu půlení tříd na předměty Čj, M, Aj ve 2., 4. a 5. ročníku
- práce, které budou realizovány během léta:
výměna počítačů v učebně výpočetní techniky
proběhne plánovaná rekonstrukce třídy v 2. patře školy a bude zde
instalována nová interaktivní tabule
oprava hlavního vchodu školy, nátěry šaten, nátěry zábradlí, malování

3. Naplánování dalšího termínu schůze ŠR – říjen 2019
4. Ukončení ŠR

V Sobotce dne 25. 6. 2019
Vypracovala: M. Koťátková

