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

ŠKOLSKÁ RADA 
 

Zápis z 21. zasedání Školské rady ZŠ Chýně  
 

Datum konání: 14.12.2016 
Místo konání: sborovna, Základní škola Chýně 
Zahájení zasedání: 17:00 hod. 
Přítomni: Tereza Čápová 

Stanislav Barek 
Mgr. Miluše Janotová 
Mgr. Zuzana Čermáková 

  Mgr. Tereza Klikarová 
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy 

Omluveni:  
Mgr. Alena Mazzolini 

 
 
Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele. 
Školská rada schvaluje  
Zapisovatel: Tereza Čápová 
Ověřovatel: Miluše Janotová 
 
Program jednání: 

1. Volby do školské rady 
2. Hospodaření školy 
3. Vyhodnocení ankety Školaonline 
4. Ostatní 

Pro: 5 
Proti: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
Kontrola zápisu z minulého zasedání a kontrola úkolů. 
Zápis byl zkontrolován, odsouhlasen a podepsán.  
Kontrola úkolu z minula: Předložení ŠVP se i nadále odkládá. 
 

1. Volby do školské rady 
Proběhly volby do školské rady. 
5.12. 2016 Za pedagogické pracovníky byli zvoleni Kateřina Buncík a Zuzana Čermáková. 
7.12. 2016 za zákonné zástupce žáků byly zvoleny Miluše Janotová a Tereza Čápová. 
Funkční období nových členů začíná 31.1. 2017. 
Kandidáti za zřizovatele budou oznámeni v lednu po zasedání zastupitelstva. 
Protokol o průběhu voleb, lístky, přihlášky, kandidátky apod. jsou uloženy do šanonu 
Školské rady. 
Předběžný termín prvního setkání nové školské rady je stanoven na 8.února. 

 



2. Hospodaření školy 
Letošní rozpočet vychází dobře, neměli bychom skončit v minusu. Rozpočet na příští rok byl 
sestaven v navrhované výši 2,6 mil. Kč, příští týden bude schvalován zastupitelstvem. 

3. Jak dopadla anketa ke škole online? Byla nějaká odezva rodičů? 
Po rozeslání informací a vysvětlujícího mailu jsem žádnou zpětnou vazbu od rodičů 
nezaznamenal. 
 

4. Bude vyhlášen zápis do kroužků na 2. pololetí? Kdy? 

Ano, během ledna budeme dávat rodičům informace o pokračování a přihlašování do kroužků na 
druhé pololetí. 

5. Bude škola žádat o dotace formou šablon? 

Ano, během ledna podepíšeme žádost, s dotacemi ze šablon počítáme od září 2017. 

 
Jednání Školské rady ukončila předsedkyně v 18:30 hod. Příští zasedání je předběžně plánováno 
na 8. února. 
 
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady……………………………………………………. 
 
Mgr. Tereza Klikarová …………………………………………………………… 
 
Mgr. Miluše Janotová ………………………………………………………………. 
 
Mgr. Zuzana Čermáková …………………………………………………………………… 
 
Standa Barek ………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 


