
 
Základní a mateřská škola Chýně, okres Praha-západ, Bolzanova 800, 253 03 Chýně, tel: 

603 276 273, skola@zschyne.cz 
ŠKOLSKÁ RADA 

 
Zápis ze 30. zasedání Školské rady ZŠ Chýně 

  
Datum konání: 26.3.2018 
Místo konání: sborovna, Základní škola Chýně 
Zahájení zasedání: 17:30 hod. 
Přítomni:  Tereza Čápová 

Mgr. Miluše Janotová 
Mgr. Zuzana Čermáková 

 Pavla Růžková  
Mgr. Kateřina Buncík 
Stanislav Barek 

 Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy 
 

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

1. Projednání průběhu zasedání a tvorba zápisu - formulace závěrů 
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání, zpětná vazba na předložený podnět k výuce - 

výsledky testování 
3. Schválení dodatku školního řádu 
4. Kritéria přijímání dětí do prvních tříd - počet míst, informace od zřizovatele ke kapacitě 
5. Strategický plán rozvoje školy - představení vize a záměr školy 
6. Zhodnocení zavedení omezení vstupu do školy 
7. Náborová kampaň pro příští školní rok 
8. Různé 

Pro: 6 
Proti: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
  
Kontrola zápisu z minulého zasedání a kontrola úkolů. 
Zápis byl kontrolován, odsouhlasen a podepsán. 
Kontrola úkolu z minula: viz. bod programu 
 
Bod 1: Po přednesení bodu programu a následné diskusi či prezentaci podnětu členové školské 
rady formulují závěr pro zápis - určité usnesení. Cílem je usnadnění tvorby zápisu a zamezení 
nepřesností a nepochopení. 
 
 



Bod 2: Schválení dodatku školního řádu. 
Proběhla diskuse a ve znění předloženém ředitelem školy navrhuje usnesení: 
Školská rada schvaluje dodatek školního řádu ze dne 26.3.2018, navrhujeme změnit formulaci 
mobilní komunikační a multimediální zařízení opakující se v textu za (“dále jen zařízení”) a 
informovat pedagogickou radu na příštím zasedání. 
Pro: 6 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Návrh usnesení je schválen. 
 
Bod 3: Kontrola úkolů 
Dokumenty na webu školy jsou až na ŠVP pro 1. stupeň aktualizovány a zveřejněny, upraveny 
jsou i směrnice školy.  
ŠVP bude zveřejněn a dopracován školou nejpozději do konce července ve finální podobě a 
postup prací bude průběžně kontrolován školskou radou na zasedáních. 
Zpětná vazba na podnět předložený na minulé školské radě - citace paní Vackové: 
“v českém jazyce vidím zlepšení – např. vzory pro jednotlivé rody Petřík nosil v přirozeném tempu, 
dobře zafixované, zpětný návrat k vyučovanému je snadný, věci jsou usazené. Suplování není časté, 
ten podzimní extrém se již neopakuje. Co mě nejvíce potěšilo, že na svoji nepřítomnost děti paní 
učitelka upozorňuje, to je moc hezké férové gesto. Děti pak nejsou jak ztracené ovečky předávané 
bez jejich vědomí jednotlivým učitelům” 
Testování ve 4A a 4B: Opatření k ještě většímu zlepšení výchozí situace se osvědčila, došlo ke 
změně v rozvrhu, je naplánována supervize paní Šafránkové, zlepšení spolupráce mezi učiteli, 
proběhla hospitace, podpora učitelů ze strany ředitele. Byla ověřena úroveň znalostí v obou 
třídách interním testem, bylo zjištěno, že žáci dosahují odpovídající úrovně. Zlepšila se 
komunikace směrem k dětem a rodičům ohledně suplování. 
Hospitace jsou naplánovány i v jiných třídách. 
 
Bod 4: Kritéria přijímání do 1. tříd 
Jsou zveřejněna na webu školy, byla tvořena ředitelem školy ve spolupráci se zřizovatelem, 
počet přijímaných dětí do prvních tříd bude 60. 
 
Bod 5: Zavedení omezení vstupu do budovy se osvědčilo, rodiče omezení respektují, vrátnice 
funguje, zlepšení je potřeba v čase po 17 hodině, z technických důvodů zatím dočasně zůstává 
ráno otevřen vstup pro příchod do ranní družiny, která je přesunuta do přízemí. Až bude 
technicky vyřešeno, opět se bude budova zamykat a využívat dálkového otevírání dveří. 
 
Bod 6: Náborová kampaň 
Videokampaň, která by měla být umístěna na sociální sítě a případně prezentována i jinými 
cestami. Realizováno bude v polovině května. Měla by nalákat nové učitele. Letáky a rozesílka 
nabídek zaměstnání na školy bude i nadále pokračovat a bude se týkat i dalších pozic. 
 
Různé: Bylo tlumočeno poděkování za akci Andersen.  
Podnět pro zřizovatele: parkování u školy a vozidla stavby, která celodenně blokují P+R místa 
Standa Barek: nabízí možnou konzultaci lektorům kytary 
Paní Janotová: odchází v 19:05 



 
Bod 7: Strategický plán rozvoje školy 
Po proběhlé diskusi a představení myšlenky tvorby strategického plánu vyplývají následující 
úkoly: 
Tvorbu vize má na starost ředitel školy s užším týmem - následně ji bude prezentovat 
pedagogickému sboru a dalším cílovým skupinám (rodiče, zřizovatel veřejnost). 
Školská rada připraví své podněty k vizi školy - vychází ze stávajícího materiálu. 
Evaluace - WWW nebo EBI, vyhodnotit co šlo dobře směrem k vizi školy 
SWOT analýza - vyjít z minulého 
Komunitní škola - co to je, vize nebo prostředek? 
 
Zasedání ukončila předsedkyně školské rady v 20:00 hod. 

Termín příštího zasedání je naplánován na 28.5.2018 v 17:30. 
 
 
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady……………………………………………………. 
 
Mgr. Zuzana Čermáková ......................................................................................... 
 
Mgr. Miluše Janotová ………………………………………………………………. 
 
Pavla Růžková ………………………………………………………………………………. 
 
Mgr. Kateřina Buncík …………………………………………………………………… 
 
Standa Barek ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


