
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 26. zasedání Školské rady ZŠ Chýně 
  

Datum konání: 31.8.2017 
Místo konání: sborovna, Základní škola Chýně 
Zahájení zasedání: 17:00 hod. 
Přítomni:       Tereza Čápová 

Mgr. Miluše Janotová 
Mgr. Zuzana Čermáková 

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

 
1. Aktuální informace k průběhu stavby školy a interiérům  
2. Schválení školního řádu ZŠ 
3. ŠVP pro 2. stupeň – kontrola podkladů 
4. Kroužky v novém školním roce 
5. Informace Klubu rodičů – plány pro rok 17/18 
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. Stavba školy 

Kolaudace proběhla 30.8., budova je způsobilá k zahájení výuky v pondělí 4. září.  

Není dosud navýšena rejstříková kapacita, papírově bude cca do 2 týdnů z důvodu dovolené 
pověřené osoby na úřadě. Hygiena schválila požadovaný počet žáků, nyní bude potřeba 



vykomunikovat finance a dořešit rozdíl mezi reálným počtem dětí ve škole a dosud zapsaným 
v rejstříku, což je asi 100 dětí.  Bylo přislíben navýšení rejstříkové kapacity zpětně k 1.9.2017 
a tím by měly být finance vyplaceny krajem za celé období. 

Některé třídy nejdou v této chvíli dodělány. 

Stěhování školy bude ve dvou fázích, v pátek 1.9. odvoz ze staré školy a o víkendu 
rozmístění v nové budově, ještě očekáváme dodělávky v příštím týdnu. 

Nábytek vychází těsně, bude ještě doplněn z jiných škol v příštím týdnu. Podle informací 
zřizovatele se bude výběrové řízení na interiéry vyhlašovat znovu a reálně se jeví termín 
dodání do konce kalendářního roku.  

ICT by mělo být dodáno v průběhu září, knihovna se zatím vybalovat nebude, knihy zůstanou 
v krabicích. Šatní věšáky máme původní a zapůjčené z Rudné, prozatím by měly stačit. 
Tělocvična se staví a termín předání je stanoven na 30. dubna 2018. 

 

2. Schválení školního řádu 

Ředitel školy předkládá školské radě k projednání a schválení školní řád pro rok 2017/18. 
Upozornění na nutné korektury v textu a opravy v datech.  

Návrh usnesení: „ Školská rada schvaluje školní řád ze dne 31.8.2017. Tímto se ruší školní 
řád ze dne 30.8.2016. „ 
 

Pro: 6 

Návrh usnesení byl přijat. 

Pan Barek odchází v 18 hodin. 

 

3. ŠVP pro 2. stupeň 

Členové školské rady se seznámily a projednaly předložený ŠVP. Diskuse nad některými 
oblastmi, doporučení doplnit ŠVP o přípravnou třídu.  

V roce 2017/18 se budou podle nového ŠVP učit děti v prvních třídách, podle určitých částí 
nového ŠVP realizuje škola výuku na druhém stupni a některé prvky se objeví i v ostatních 
ročnících, které realizují výuku podle původního ŠVP Zvonek.  

4. Výroční zpráva – školská rada stanovuje příští termín svého zasedání na 9. října s ohledem 
na nutnost projednání a schválení výroční zprávy před odevzdáním zřizovateli k 15.10. 
Žádáme pana ředitele o zaslní návrhu výroční zprávy předem. 

Paní Růžková odchází v 19 hodin. 

5. Klub rodičů informuje – plánovaná a ohlášená Burza knih bude spojena s akcí Noc 
s Andersenem, kterou bude zaštiťovat ve škole paní učitelka Vedralová. Na třídních 
schůzkách 5. září budou členové prezentovat v jednotlivých třídách Klub rodičů a nabírat 
nové členy. Další plánovaná akce Klubu rodičů bude Svatomartinský průvod 9. listopadu. 



6. Školní družina 

Není problém s prostorem a kapacitou, ale personálně. Momentálně máme 5 vychovatelů pro 
150 dětí ve 4 odděleních, výhledově budeme potřebovat náhradu za jednu vychovatelku, 
která povede od října ve školce školní skupinu.  

Jedna vychovatelka je zároveň asistent pedagoga, potřebovali bychom 3 asistenty na 
poloviční úvazky.  

7. Různé 

Kroužky – koordinuje Leona Vyvialová a paní učitelka Černá. Diskuse o přihlašování již 
v červnu bez upřesnění dní a času konání kroužku. Škola potřebuje nabídnout co nejdříve a 
zjistit zájem, na druhé straně detaily od lektorů obdrží až na konci léta a po upřesnění dochází 
ke změnám. Více informací dostanou rodiče na třídních schůzkách, kroužky budou začínat na 
před koncem září.  

Organizace školního roku – doporučujeme aktualizovat informace na webu školy, plán akcí 
bude projednán na třídních schůzkách.  

Jídelna – dnes bude zahájena registrace do systému, poté budeme informovat rodiče o 
způsobu objednávání, v začátku počítáme jen s jedním jídlem pro všechny.  

Dotace – od MŠMT šablony běží do září, v rozpočtu je 1,5 milionu na vybavení školy, 
laboratoře, dílny, kraj dal doporučení, nyní se čeká na schválení MŠMT.  

- Dotace na zabezpečení školky byla schválena, realizace bude během podzimu, dotace 
je 40 tisíc + 100 tisíc dodá obec 

- V lednu budeme žádat dotaci od ŘLP 
- Podali jsme žádost o dotaci na výuku plavání 

Dětská skupina v MŠ – skupina pro 10 dětí v dopoledním a 6 dětí v odpoledním provozu 
v samostatném oddělení v prostoru školky, bude včas vyhlášen zápis pro veřejnost včetně 
stanovení kritérií. 

Zasedání ukončila předsedkyně školské rady ve 20.30 hod. 

Příští zasedání je naplánováno na 9. října 2017 v 17.00. 
 
 
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady……………………………………………………. 
 
Mgr. Kateřina Buncík …………………………………………………………… 
 
Mgr. Zuzana Čermáková ......................................................................................... 
 
Mgr. Miluše Janotová ………………………………………………………………. 
 
Standa Barek ………………………………………………………………………….. 
 
Pavla Růžková ………………………………………………………………………………. 
 


