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 33. zasedání Školské rady ZŠ Chýně
Datum konání: 29.8.2018
Místo konání:sborovna, Základní škola Chýně
Zahájení zasedání: 17:30 hod.
Přítomni:
Tereza Čápová
Mgr. Kateřina Buncík
Pavla Růžková
Stanislav Barek
Mgr. Zuzana Čermáková
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy
Nepřítomna: Mgr. Miluše Janotová
Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele.
Školská rada schvaluje
Zapisovatel: Tereza Čápová
Ověřovatel: Pavla Růžková
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola úkolů z minulého zasedání
Schválení školního řádu pro rok 2018/2019
Analýza současného stavu ve srovnání s vizí školy
Zhodnocení výsledků vzdělávání jako součást analýzy
Využití potenciálu, motivace a nasazení - forma a pravidla
Vyhodnocení akce Loučeň a možné změny pro příští rok
Různé

Pro: 5
Proti: 0
Návrh usnesení byl schválen.
Kontrola zápisu z minulého zasedání a kontrola úkolů.
Zápis byl kontrolován, odsouhlasen a podepsán.
Kontrola úkolu z minula: viz. bod programu
1) Kontrola úkolů z minulého zasedání
●

Vize školy byla projednána se zřizovatelem bez námitek, vizi lze v této podobě
považovat za finální. Představení vize školy bude v rámci třídních schůzek na
začátku školního roku a následně bude zveřejněna na webu školy.

●

Analýza současného stavu byla panem ředitelem předložena školské radě v polovině
srpna. S pedagogy byla projednána na poradě v přípravném týdnu, podbody analýzy
připravoval pedagogický tým společně v průběhu loňského roku.

V rámci diskuse se projednávají jednotlivé komentáře k předloženému dokumentu.
V bodě zahraničního partnerství by bylo výhodné spolupracovat i na úrovni obecní. V rámci
podpory nadaných dětí je přínosem členství v krajské síti vzájemné sdílení mezi školami.
Padl návrh lépe specifikovat roli rodičů.
Dalším krokem je sestavení strategického plánu, rozdělení úkolů a stanovení priorit pro tento
rok, určení kompetencí a termínů.
●
●
●

ŠVP - pro první stupeň je hotovo, pro 2. stupeň chybí tabulkové výstupy
(formátování).
Stále chybí doplněny v tištěné podobě některé dokumenty školy viz. úkol z minulého
zasedání, bude dořešeno.
Pan ředitel informuje o personálním zabezpečení školního roku, podařilo se sehnat
všechny poptávané pedagogy, v současné chvíli hledá škola ještě vychovatele pro
školní klub a uklízečku.

2) Schválení školního řádu pro rok 2018/2019
Školní řád byl zaslán členům školské rady k pročtení a připomínkování. Po obsahové
stránce nejsou námitky, navržena ještě následná korektura textu paní Janotovou.
Návrh usnesení:
„ Školská rada schvaluje školní řád ze dne 29.8.2018. Tímto se ruší školní
řád ze dne 31.8.2017. „
Pro: 4
Zdržel se: 1 (Barek)
Proti: 0
Návrh usnesení byl přijat.

3) Analýza současného stavu ve srovnání s vizí školy
Projednáno v rámci kontroly úkolů.
4) Zhodnocení výsledků vzdělávání jako součást analýzy
Diskuse nad možnostmi přiblížení výkonností školy se školou s přátelskou atmosférou.
Výsledky vzdělávání odpovídají možnostem školy i žáků a škola se chce i nadále soustředit
na zkvalitňování výuky.
5) Využití potenciálu, motivace a nasazení - forma a pravidla
Diskuse o možnostech školy a obce, návrh propojit tuto činnost s komunitním
koordinátorem, oslovovat a vyhledávat možnou pomoc směrem od rodičů a veřejnosti.
Vytvořit seznamy zakázek pro školu. Oslovit rodiče na začátku školního roku s konkrétními
návrhy, jak mohou spolupracovat a škole pomoci.

6) Vyhodnocení akce Loučeň a možné změny pro příští rok
Diskuse o možnostech jiného konceptu Loučně, která je časově i organizačně náročná ve
spojení obou částí. Tento bod bude znovu otevřen na některém z příštích zasedání.
7) Různé
Ředitel školy informuje školskou radu o schválení žádosti o výjimku z nejnižšího počtu dětí v
přípravné třídě, zastupitelstvo schválilo a uvítalo, že nemusí dofinancovávat chod přípravné
třídy. Přípravná třída bude tedy ve školním roce 2018/2019 otevřena.
Žádost o spolufinancování projektu ITI a Paloučku - zastupitelstvo schválilo a dá škole
peníze předem. Čeká se na rozhodnutí o přidělení dotace, následně proběhne výběrové
řízení na dodávku vybavení a realizaci školkové zahrady.
Požadovaná zpráva o hospodaření školy za první pololetí bude předložena na příštím
zasedání školské rady.
Podnět pro fungování portálu Jídelna bude předán hospodářce paní Turské.

Zasedání ukončila předsedkyně školské rady v 19:30 hod.
Příští zasedání se bude konat 8.10. v 17.30 hod. ve škole, hlavním bodem programu bude
schválení výroční zprávy.
Výroční zprávu pošle pan ředitel členům školské rady k pročtení do 5.10.
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady…………………………………………
Pavla Růžková.....................................................................................................
Mgr. Kateřina Buncík ……………………………………………………………………
Standa Barek ………………………………………………………………………
Mgr. Zuzana Čermáková ……………………………………………………………….

