
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	25.	zasedání	Školské	rady	ZŠ	Chýně	
  

Datum konání: 12.6. 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 
  Mgr. Kateřina Buncík 
                        Pavla Růžková (příchod v 17:48) 
  Stanislav Barek (odchod 18:13) 

Ing. Petra Vacková - host 
  
Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele. 
Školská rada schvaluje 
Zapisovatel: Tereza Čápová 
Ověřovatel: Miluše Janotová 
  
Program jednání: 

 
1.     Informace k nové škole 
2.     První školní den 
3.     ŠVP 
4.     Zápis do ZŠ a MŠ výsledky 
5.     Příprava na Loučeň 
6.     Různé 

Pro: 6 
Proti: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
  
Kontrola zápisu z minulého zasedání a kontrola úkolů. 
Zápis byl zkontrolován, odsouhlasen a podepsán. 
Kontrola úkolu z minula: projednáno. 
	

1. Informace od paní Vackové o nové škole 

Budova jídelny - vylévají se podlahy, Hlavní budova – ve středu odjíždí jeřáb, dělají se 
obezdívky, dole už jsou omítky, budou se vylévat podlahy, je zpoždění v montování oken - 
stavaři dostali pokyn od obce ke zrychlení, vzorkovaly se dlažby, dveře, sanita apod. Dodělal 



se zámkový systém, venkovní prostor - dělají se opěrné zdi, nájezd pro vozíčkáře, finišuje se 
projekt na halu - nahoře patro a zvětšení, ladí se legislativní záležitosti. 

 Interiéry - ÚHOS konají, komunikují - vypadá to, že pokud to pak půjde, že se termín stihne.  

V současnosti nevíme, právě kvůli tomu, že není vítěz soutěže na interiéry, tak nevíme, jaké 
bude interiérové vybavení.  

Připravuje se zakázka na ICT, pak se bude připravovat zakázka na vybavení jídelny (cca 
1milion Kč) Škola si bude muset vnitřní vybavení školy pořídit sama z vlastního rozpočtu, či 
z dotací.  

Co znamená "drobné věci"? - vše co není investice, veškeré vybavení laboratoře, vybavení 
dílen, tedy ve škole bude jen nábytek a drahé investiční věci nad 40 tisíc.  

Interaktivní tabule ze staré školy se budou moci přestěhovat do školy nové.  

V nové škole budou interaktivní displeje.  

 

2. Otevření nové školy 

• 4. září - ráno oficiální otevření, 7:30 pro funkcionáře, 8:30 pro děti rituál. Přes den 
prohlídky školy, odpoledne 16-18 pásmo programu pro děti, 18-19 prolínání 
programu pro děti a pro dospělé, od 19 hodin program pro dospělé 

Kapacita školy vystačí na cca 3 budoucí roky, než se kompletně naplní škola. Nejsou 
očekávané žádné propady v počtu dětí v horizontu několika let. Naopak stálý růst, i vzhledem 
k další plánované zástavbě.  

 

3. ŠVP 

• Výuka science - paní Čápová navštívila výuka Michala Blaško science. Neměla pocit, 
že by docházelo pouze k biflování.  

• Jak podporovat nadané žáky - společná diskuze na základě e-mailové komunikace s 
paní Růžkovou.  

• Na konci srpna bude předložen ŠVP ke schválení - za první i za druhý stupeň.  

 

4. Zápis do ZŠ proběhl. Přijaty byly pouze chýňské děti. Pokud se nestihne postavit nová 
škola, pak budeme situaci řešit ve spolupráci s obcí.  

Zápis do MŠ - byla přijata zhruba polovina žadatelů.  

Přípravná třída bude otevřena, pakliže bude postavena nová škola. Pakliže nebude, pak tyto 
odkladové děti budou v MŠ.  

5. Loučeň - přípravy za Klub rodičů jsou náročnější než vloni. Jsme ve fázi, že jsou určeni 
lidé za jednotlivé třídy, kteří budou koordinovat. Do dnes měli žáci odevzdat přihlášku. 
Učitelé upozornili děti a ještě je šance přihlášku přinést. Klub rodičů čeká na počty, aby 
rozjel přípravy.  



 

6. Personální obsazení 

• Stále hledáme jednoho angličtináře, ideálně tělocvikáře, vychovatelku, kuchaře, 
pomocnou sílu do kuchyně. 

Zhodnocení projektu Cirkus Happy Kids – bylo to úspěšné.  

Škola v přírodě - ne úplně ideálně zvolen čas odjezdu. Příští rok se nad tím více zamyslíme.  

 

Příští	zasedání	je	naplánováno	na	31.	srpna	2017	v	17.00. 
 
Tereza	Čápová,	předsedkyně	Školské	rady……………………………………………………. 
 
Mgr.	Kateřina	Buncík	……………………………………………………………	
	
Mgr.	Zuzana	Čermáková	......................................................................................... 
 
Mgr.	Miluše	Janotová	………………………………………………………………. 
 
Standa	Barek	…………………………………………………………………………..	
	
Pavla	Růžková	………………………………………………………………………………. 
 

 


