
Základní a mateřská škola Chýně, okres Praha-západ, Bolzanova 800, 253 01 
Hostivice, tel: 603 276 273, skola@zschyne.cz 

ŠKOLSKÁ RADA 
 

Zápis z 28. zasedání Školské rady ZŠ Chýně 
  

Datum konání: 6.11.2017 
Místo konání: sborovna, Základní škola Chýně 
Zahájení zasedání: 17:15 hod. 
Přítomni:       Tereza Čápová 

Mgr. Miluše Janotová 
Mgr. Zuzana Čermáková 

                        Pavla Růžková  
Mgr. Kateřina Buncík 

  Stanislav Barek 
             Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy 
  Mgr. Iva Koptová – vedoucí učitelka MŠ 
  Ondřej Jelínek - školník 
   
 
Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele. 
Školská rada schvaluje 
Zapisovatel: Tereza Čápová 
Ověřovatel: Miluše Janotová 
  
Program jednání: 

1. Rozpočet pro rok 2018 
2. 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. Rozpočet školy pro rok 2018 
Ředitel školy poslal členům návrh rozpočtu školy a školky pro nadcházející kalendářní rok. 

- Jsou  v něm promítnuty požadavky školky. 
- Zvýšený počet dětí, tříd, nárůst spotřeby energie s ohledem na novou budovu. 
- Požadovaná částka je oproti loňsku téměř dvojnásobná, navyšují ji hlavně náklady na 

energie a provoz, vychází se z odhadu obce. 
- Největší otazník je kolem knihovny, zda ji bude provozovat škola nebo obec, k tomuto 

je plánována schůzka s paní Vackovou a panem Ságou tento týden, názor obce 
neznáme. 

K požadavkům školky se vyjadřuje paní Koptová: 
- Školka zaslala své rozpočtové požadavky panu řediteli se zdůvodněním. 
- Nárůst v položce energii souvisí s vývojem cen. 



- Žádáme o projektory nebo televize do tříd, případně další technologie pro lepší 
názornost. Náklady na projektor jsou cca 15 tisíc na jeden. 

- Požadujeme pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a vybavení sborovny. 
- Pokud v budoucnu vznikne dětská skupina a stěhovala by se do jiných prostor, jejich 

prostor zůstane zachován pro budoucí sborovnu a kancelář. 
- Dále potřebuje školka obnovit ložní prádlo, ručníky a nádobí, alespoň o jednu sadu na 

třídu. 
Pan Barek za obec podotýká, že rozpočet obce bude napjatý a je potřeba podporovat trvalé 
hlášení lidí. Škola a školka v tomto již podnikla kroky při zápisech, kde je bydliště jedním 
z kritérií. V minulosti developeři neměli povinnost výstavby nových kapacit, se stávajícími se 
vedou jednání. 
 
Paní Růžková se dotazuje, proč není součástí rozpočtu i část od MŠMT? Zároveň v celku 
chybí ostatní položky (finance od ministerstva a případné dotace).  
S těmito penězi se pro provoz nedá počítat. Od MŠMT dostáváme peníze na mzdy a částečně 
na pomůcky. V příjmové části by měl být příspěvek od státu vidět. 
 
Paní Koptová dodává, že školka má příjem za dítě 600 Kč a je otázka, zda by zřizovatel neměl 
poplatek navýšit na 1000 Kč měsíčně? 
 
Ondřej Jelínek prezentuje odhad nákladů na energie a provoz budovy. Vychází z odhadů, 
následný provoz haly náklady ještě zvýší, pokud budou v režii školy. Zatím jsem měli 3 
odečty energií, elektřina je konstantní, plyn roste. Ceny přesně neznáme, smlouvy uzavíral 
zřizovatel. 
Náklady na vodu jsou při stávající ceně 93,50 za m3 zhruba 132 tisíc ročně. 
Plyn je při ceně 15-17 Kč za kubík na roční útratě okolo 505 tisíc. 
Elektřina je závislá na ceně, ročně počítáme asi se 660 tisíci. 
Celkem jsou tedy náklady na energie odhadnuty na 1,3 milionu Kč.  
Původní odhad byl 2,5 milionu. Budovu zatím nejsme schopni regulovat, nedaří se to ani 
firmě. Klimatizace v jedné věži vypnula úplně. Nyní se za víkend protopí 3500 Kč. Systém 
dovoluje temperování, ale ani servisák z firmy to zatím nezvládl nastavit. 
Smlouvy má obec, potřebujeme zjistit přesné ceny. 
Halu bude podle všeho provozovat obec. Spravovat ji budou technické služby. Škola by měla 
mít užívání přednostně a bezplatně. 
Hala by měla mít samostatné měření energií. 
Na jiných ZŠ toto řeší firmy. 
 
Pan Barek odchází v 18:30. 
 
Do rozpočtu se doplní mzdové náklady na kuchaře. 
Ostatní služby v rozpočtu znamenají náklady na zabezpečení, kamerový systém, deratizace, 
poplatky za služby právníka, poradenství atd. 
 
 
 

 
 
 



 
2. Různé 

Svatomartinský průvod – projednání organizace, komunikace s klubem rodičů 

Paní Buncík odchází v 19 hodin. 

Výroční zpráva – byla odhlasována a odsouhlasena členy 31.10. – Pro 5, Zdržel se 1. 
Doupravíme bod 11.5 a pan provede paní Janotová korekturu a pošle finální znění panu řediteli. 

 

Zasedání ukončila předsedkyně školské rady v 19:15 hod. 

Termín příštího zasedání bude naplánován na leden 2018 a bude upřesněn. 
 
 
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady……………………………………………………. 
 
Mgr. Zuzana Čermáková ......................................................................................... 
 
Mgr. Miluše Janotová ………………………………………………………………. 
 
Pavla Růžková ………………………………………………………………………………. 
 
Standa Barek …………………………………………………………………………… 
 
Mgr. Kateřina Buncík …………………………………………………………………… 


