
Zápis z 1. jednání Rady školy ZŠ a MŠ Chýně ve školním roce 2013/2014

Datum konání: 30.1.2014

Místo konání: ZŠ Chýně

Přítomni: Tereza Čápová

    David Chadima

    Michaela Kubišová

Hosté: Mgr. Bc. Marie Urbánková MBA, Jaroslav Kuchař, Josef Novotný

PROGRAM

1. Zvolení předsedy Rady školy

Jednohlasně byl zvolen předsedou David Chadima

2. Schválení školního řádu ZŠ Chýně pro školní rok 2013/2014.

Výhrady: 

a) Bod 10 odst. 2 opravit název obce.

b) Vložit na stranu 3 bod 2, že žáci nesmí manipulovat s okny.

c) Upravit větu na straně 7 bod 6 – ve výuce musí mít žáci vypnutý mobilní telefon.

d) Upravit formulaci věty ze strany 6 bod 4. Zákonní zástupci mohou do vnitřních prostor 

školy vstoupit po předchozí domluvě s vyučujícím, která proběhne na začátku školního 

roku.

3. Aktualizace Preventivního programu – rozeslání členům RŠ na e-mail.

4. P. Chadima - Návrh na zřízení hromadného e-mailu pro rodiče dětí z MŠ, i ze ZŠ, kvůli 

nedostatečné informovanosti rodičů. Je třeba zařídit nový web hosting a zřízení dalších e-

mailových adres. P. Novotný dává kontakt na ředitele společnosti Eldata, s.r.o., která se této 

záležitosti ujme.

5. Ředitelka školy informuje členy RŠ o aktuální situaci ve škole, personálním obsazení, 

výchovných problémech žáků, o spolupráci s obcí Chýně a momentální kapacitě MŠ i ZŠ.

6. Zápis do 1. ročníku

Do prvního ročníku bylo zapsáno 31 dětí + 2 žáci se dostaví na náhradní termín. Je potřeba 

vyřešit navýšení kapacity a kam děti umístit. Kapacita jedné třídy je 30 dětí. Zřizovatel může 

udělit výjimku na počet až 34 dětí. Je to nutné?

p. Čápová – Od nového roku bude potřeba navýšit i kapacitu ŠD.

Urbánková – Od KHS je již kapacita ŠD povolena na 60 dětí. KÚSK dotuje penězi docházku 

75% dětí z celkového počtu žáků na škole. Prostory na ŠD od nového školního roku 

2014/2015 jsou.

p. Novotný – Od jarních prázdnin, tj. od 3.3.2014, začne rekonstrukce dolní třídy v přízemí ZŠ. 

Třída bude využita pro budoucí žáky 1. ročníku. Po dobu rekonstrukce se ŠD přesune do 

horních pater školy.

7. p. Novotný informuje RŠ o chystaném 150-ti letém výročí školy. 

8. Úkol do příště – návrhy na činnosti k příležitosti oslav 150 let ZŠ Chýně.

9. Další jednání RŠ školy se uskuteční ve středu 12.3.2014 od 17:00. program bude upřesněn.

Zápis provedla: Michaela Kubišová …………………………………………………….

Tereza Čápová ……………………………………………… David Chadima……………………………………………………….




