Základní a mateřská škola Chýně, okres Praha-západ, Za školou 55, 253 01
Hostivice, tel: 702 155 417, skola@zschyne.cz

ŠKOLSKÁ RADA
Zápis ze 14. zasedání Školské rady ZŠ Chýně
Datum konání: 18.11.2015
Místo konání: 1B, Základní škola Chýně
Zahájení zasedání: 16:10 hod.
Přítomni:
Tereza Čápová
Mgr. Tereza Alexová
Mgr. Miluše Janotová
Mgr. Zuzana Čermáková
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy
p. Hásek - Scolarest
Omluveni:
Mgr. Alena Mazzolini
Stanislav Barek
Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele.
Školská rada schvaluje
Zapisovatel: Tereza Čápová
Ověřovatel: Miluše Janotová
Program jednání:
1. Projednání podnětů rodičů se zástupcem Scolarestu
2. Schválení výroční zprávy 2014/2015
3. Ostatní
Pro: 4
Proti: 0
Návrh usnesení byl schválen.
Kontrola zápisu z minulého zasedání.
Zápis byl zkontrolován, odsouhlasen a podepsán.
1) Projednání podnětů rodičů se zástupcem Scolarestu
Janotová: Jak to vypadá se spotřebou mléka, které bylo zařazeno do pitného režimu před dvěma
týdny?
Hásek: Děti denně mléko pijí, budeme vyhodnocovat tuto skutečnost v rámci spotřebního koše a
předpokládám, že se ustálíme na nabídce mléka k obědu 3krát v týdnu. Dále z třídních schůzek
vyplynulo, že někteří rodiče měli problémy v systému, toto je již vyřešeno, mohlo to vzniknout
vygenerováním nové skupiny dětí a automatickým přiražením první volby oběda.
Čermáková: V naší třídě zazněly názory, že je nedostatečný popis některých jídel.
Hásek: Toto již bylo také dořešeno, v závorce se objevuje popis jídla včetně alergenů.
Čápová: Dostávají děti ve školce ještě na pozdně odpolední svačinu ovoce a zeleninu, která zbývá
od svačin během dne? Dříve to tak bylo.
Hásek: Zjistím toto u paní Turské, ale domnívám se, že ano.
Čápová: Složení jídla č. 1 je stejné pro školkové děti, jako pro školí nebo veřejnost? Co přídavky?
Hásek: Ano, složení je stejné, i stejně kořeněné. Používáme pouze základní kořenící přípravky.
Nevaříme z polotovarů, jogurty pro děti se míchají, jogurty jsou ve školce zařazeny minimálně
jednou týdně. Přídavky jsou možné ve všem kromě masa a to i ve školce.
Čápová: Jak je to s možností vaření, pokud má dítě dietu?

Hásek: Nezajišťujeme dietní stravování, ale po dohodě s rodiči jsme připraveni přizpůsobit na
týden dopředu dítěti jídelníček, lze zajistit např. bezlepkové těstoviny, rodiče mohou dodat
pečivo atd. Je to vždy na individuální domluvě.
Čápová: tlumočím několik komentářů rodičů, kteří si stravování ve škole a školce chválí a jsou
spokojeni.
2. Schválení výroční zprávy 2014/2015
Ředitel překládá školské radě ke schválení výroční zprávu 2014/2015. Po zapracování několika
drobných připomínek (aktualizace kroužků a odstranění informace o jarní škole v přírodě)
přechází školská rada k hlasování.
Návrh usnesení:
„Školská rada schvaluje výroční zprávu Základní a mateřské školy Chýně za rok
2014/2015.“
Pro:4, Proti:0
Návrh usnesení byl přijat.
3) Ostatní
Čápová: Žádám pana ředitele o sdělení termínu, kdy budou na webu školy a školky umístěny
aktuální dokumenty pro rok 2015/2016.
Ředitel: Dokumenty zveřejníme do konce měsíce listopadu.
Čápová: Kdy budou zveřejněna Kritéria přijetí dětí do MŠ, zatím jsem zaregistrovala informaci o
termínu zápisu a potřebné dokumenty?
Ředitel: Po závěrečné diskuzi s vedoucí učitelkou MŠ budou kritéria zveřejněna na webu do
konce tohoto týdne a budou vyvěšena v budově školky.
Čápová: Jak to vypadá s logopedií ve školce?
Ředitel: Zjistím tuto informaci u paní Šefčíkové a sdělím školské radě co nejdříve.
Janotová: Zaznamenala jsem kritické ohlasy ze strany rodičů k organizaci Martinského průvodu,
na webu školky byly dostupné všechny informace, včetně zahájení. Na webu školy i v budově
školy tato informace chyběla. Rovněž o tomto nebyla zmínka ani na webu obce.
Čermáková: Vystoupení s dětmi jsem organizovala já, doplnění informace o čas zahájení jsme
opomněli, informovali jsme rodiče na třídních schůzkách. Příště pohlídáme.
Čápová: Za 14 dní bude akce Rozsvěcení stromečku, plánuje se zapojení dětí? Kdy budou
k dispozici nějaké podrobnosti?
Čermáková: S dětmi ve škole i ve školce se nacvičují koledy, které budou děti zpívat při
vystoupení školní družiny Živý Betlém. To organizuje školní družina, nácvik, kostýmy.
Ředitel: Čas zahájení akce s dětmi ze školy a školky bude upřesněn do konce tohoto týdne na
webu ZŠ i MŠ.
Čápová: Jak vypadá situace kolem vší ve škole? Žádala jsem pana ředitele, zda je možné provést
nějakou cílenou kontrolu, vši jsou ve škole opakovaně. Pan ředitel mne informoval, že přikázat
prohlídku vlasů nemůže, škola bude znovu apelovat na rodiče.
Čermáková: Poradíme se na hygienické stanici a zjistíme, jaké jsou možnosti školy.
Janotová: Navrhovala bych, aby se vyzvali rodiče k odvšivení dětí hromadně ve stejný den.
Jednání Školské rady ukončila předsedkyně v 17:20 hod.
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady…………………………………………………….
Mgr. Tereza Alexová ……………………………………………………………
Mgr. Miluše Janotová ……………………………………………………………….
Mgr. Zuzana Čermáková ……………………………………………………………………

