
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	24.	zasedání	Školské	rady	ZŠ	Chýně	
  

Datum konání: 3.5. 2017 
Místo konání: sborovna, Základní škola Chýně 
Zahájení zasedání: 17:00 hod. 
Přítomni:       Tereza Čápová 

Mgr. Miluše Janotová 
Mgr. Zuzana Čermáková 

                        Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy 
  Hana Coufalová - host 
  Daniela Grégrová - host 
Nepřítomni:   Mgr. Kateřina Buncík 
                        Pavla Růžková 
  Stanislav Barek 
  
Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele. 
Školská rada schvaluje 
Zapisovatel: Tereza Čápová 
Ověřovatel: Miluše Janotová 
  
Program jednání: 

 
1.     Loučeň 

2.     Vnitřní řád družiny 
3.     Podpora nadaných dětí 
4.     Možnosti zahraniční spolupráce 
5.     Rodiče vítáni 
6.     Škola pro demokracii 
7.     Podané žádosti o granty 
8.     Výsledky zápisu do 1. tříd 
9.     Rozdělení 3. a 4. třídy 
10.  Školní jídelna 
11.  Různé 

Pro: 3 
Proti: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
  
Kontrola zápisu z minulého zasedání a kontrola úkolů. 
Zápis byl zkontrolován, odsouhlasen a podepsán. 
Kontrola úkolu z minula: přesouvá se na příště. 
 

1. Loučeň 
- zaštítí Klub rodičů odpolední část 



- termín je dán 29. června 
- počty budou upřesněny po přihláškách cca začátek června 
- program upřesní KR po schůzce 
- navázat spolupráci s obcí 
- promyslet obměnu programu 
- rozdělení úkolů mezi třídy nebo dát plně na starost Klubu Rodičů 
- bubny do programy ke komunikaci 
- zvážit oslovení sponzorů 
- grilování oslovit Jiří Nývlt 
- kontaktní osobou ve škole bude Tomáš Rajman 

 
2. ŠVP družina 

- je předložen vnitřní řád školní družiny 
- švp školní družiny se bude předělávat pro potřeby nové školy 

 
3. podpora nadaných dětí 

- v současné době probíhá v rámci jednotlivých vyučovacích hodin dle posouzení 
vyučujícího, ve spolupráci s rodiči lze požádat o posouzení v PPP 

- škola je nově zapojena do sítě škol podporujících nadané děti 
- individuální vzdělávací program je následně možný po konzultaci s rodiči a ředitelem 
školy 

- podpora více i méně nadaných dětí na škole funguje, výstava obrazů a prací všech 
dětí, motivace a pochvala i méně talentovaných dětí 

 
4. Možnosti zahraniční spolupráce 

- nabídky zatím nejsou 
- osloveny byly dvě školy v Rakousku paní Wantochovou 
- T. Čápová přepošle možnosti zadat poptávku spolupráce se zahraničními školami 
členům školské rady, škola projedná a zváží, v současné chvíli není personální 
kapacita 

 
5. Rodiče vítáni 

- dotazníky rozdány na třídních schůzkách 
- zmíněna komplikace se zvonkem, doplnit o telefonní kontakt na paní hospodářku 
- vyhodnocení dotazníků - valná většina potvrdila povinná kritéria i řadu volitelných 
- za rodiče ve školské radě Tereza Čápová podpisem stvrzuje splnění kritérií a certifikát 

může být prodloužen, zařídí pan ředitel 
 
6. Škola pro demokracii 

- certifikát škola získala od CEDU 
- je vázána na žákovský parlament, logo projektu bude podobně jako Rodiče vítáni 

umístěno na web 
 
7. Podané žádosti o granty 

- Středočeský kraj volnočasové aktivity (tábor) 
- IT cca 500.000 Kč na vybavení školy, učebny, dílny, včelí úly 



- žádost na šablony z dotace mšmt byla podána a měla by být po formální stránce 
přijata 

- pokusíme se podat žádost o dotaci mšmt na zabezpečení MŠ, zjišťujeme oprávněnost 
 
8. Výsledky zápisu do 1. tříd 

- budou zveřejněny nejpozději 10. května 
- přihlášku podalo 77 dětí 

 
9. Rozdělení 3 a 4 třídy 

- na třídních schůzkách proběhla debata s rodiči a byli představeni noví učitelé 
- děti se v tuto chvíli samy rozdělují do dvou skupin s ohledem na svá přání a 

požadavky rodičů 
- ve 4. třídě proběhne schůzka 2. června s Vítkem Hrbáčkem a dojde k finálnímu 

stanovení skupin 
- ve 3. třídě také probíhá rozdělování dětmi 
- podána žádost o navýšení kapacity školy, přichází žádosti o přestupy, avizováno 

zatím 8 nových dětí do budoucí 5. třídy 
 
10. Školní jídelna 

- Scolarest byl oficiálně vypovězen, provozní školní jídelny ve škole i školce bude i 
nadále paní Turská, v současné chvíli hledáme nové šéfkuchaře do obou, systém 
objednávání obědů bude upřesněn 

- informace o přeplatcích bude vydána 
 
11. Různé 
Kroužky - nabídka bude zveřejněna do konce června s možností i přihlášení, další možnost 
přihlášení bude v září, nabídka bude rozšířena. 
ZUŠ - pobočka školy z Berouna bude v provozu v Chýni od září v budově školy 
Tělocvična - nevíme, informace vyžádáme u paní Vackové, totéž kontrolní den na stavbě 
školy. 
Kritéria zápisu do MŠ - kritéria byla nastavena v souladu s doporučením ombudsmanky a 
projednána se zřizovatelem. 
Focení dětí v termínu konání cirkusu - děti budou instruovány ohledně oblečení. 
Krizový plán pro žáky s PAS bude zapracován do MPP pro příští školní rok. 
 
Termín příštího zasedání: 12. 6. 2017 v 17 hodin v budově školy. 
 
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady……………………………………………………. 
 Mgr. Zuzana Čermáková…………………………………………………………… 
 Mgr. Miluše Janotová ………………………………………………………………. 


