
Základní a mateřská škola Chýně, okres Praha-západ, Bolzanova 800,  
253 03 Chýně, tel: 603 276 273, skola@zschyne.cz 

ŠKOLSKÁ RADA 
 

Zápis z 31. zasedání Školské rady ZŠ Chýně 
  

Datum konání: 28.5.2018 
Místo konání: sborovna, Základní škola Chýně 
Zahájení zasedání: 17:30 hod. 
Přítomni:         Tereza Čápová 

Mgr. Miluše Janotová 
Mgr. Zuzana Čermáková 

                            Mgr. Kateřina Buncík 
Stanislav Barek 

                 Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy 
 
Nepřítomna: Pavla Růžková (neomluvena) 
    
Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele. 
Školská rada schvaluje 
Zapisovatel: Tereza Čápová 
Ověřovatel: Miluše Janotová 
 
Program jednání: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání - představení vize školy 
2. Výsledky zápisu do prvních tříd 
3. Personální stav a možná řešení 
4. Hodnocení SCIO testy a jejich výsledky 
5. Informace - shrnutí ze schůzky T. Čápové s panem ředitelem (vize, současný 

stav, domácí příprava, odpovědnost, komunikace, potenciál, motivace, nasazení) 
6. Reforma financování škol - PHmax 
7. Různé (Loučeň, škola v přírodě, schůzky budoucích žáků, korektury materiálů 

školy, aktuální informace k rozdělení škola-školka, výsledek hospodaření za rok 
2017) 

 
Pro: 5 
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 
 
1) Představení vize - 5 základních vizí jsou myšlenky pana ředitele, byly zveřejněny v 
článku ve zpravodaji, představeno pedagogickému sboru, který se k jednotlivým bodům 
vyjádřil a komentoval je. Za školu je vize v uvedených 5 bodech finální. Vize bude 
představena zřizovateli do 6.6. a následně bude vyvěšena pro veřejnost s možností ji 
hodnotit do konce června. 
 



Následující krok je vyhodnocení současného stavu směrem k vizi. Termín bude 
upřesněn na příští školské radě. 
 
2) Výsledky zápisu do 1. tříd, přijato 84 dětí, přihlášek podáno 96, směřujeme k 
otevření 4 prvních tříd. Přijaty byly všechny chýňské děti a budou umístěny v nové 
budově školy.  
 
3) Personální stav a možná řešení – chybí učitelé do prvních tříd, některé pedagogy 
máme rozjednané, hledáme 3-4 pedagogy, pro druhý stupeň máme potenciální učitelku, 
výběrové řízení na vedoucí vychovatelku proběhlo, vedoucí vychovatelkou bude Simona 
Pospíšilová. Další vychovatele také hledáme. 
Uklízečky poptáváme od nového školního roku dvě. 
V červnu můžeme inzerovat v učitelských novinách, jinak inzerujeme v maximální 
možné míře. 
 
Rozdělení školy a školky bude od 1.7., je vypsáno druhé kolo výběrového řízení na 
ředitele MŠ. 
 
4) SCIO testy a výsledky testování – srovnání škol mezi sebou v rámci 3. a 5. tříd, naše 
škola podle výsledků patří mezi slabší průměr, co se týče znalostí, v oblasti dovedností a 
kompetencí jsme nad průměrem. Plánujeme testovat i v příštím roce pro další srovnání. 
Individuální výsledky děti obdržely. 
 
5) Shrnutí informací ze schůzky 

● Oznamování personálních změn směrem k rodičům a obecně komunikace a 
zpětná vazba 

● Plnění současné vize a fungování kombinace nového a starého 
● Nejednotnost ve školeonline od učitelů směrem k rodičům 
● Jak to je s odpovědností dětí a jak fungují nebo nefungují kontrolní mechanismy? 
● Výkon a výsledek vs. dovednosti a přijdi si na to sám? 
● Domácí příprava, používání učebnic, materiály, zdroje a práce s nimi 
● Nálada ve sborovně, pracovní nasazení a to, jak to působí navenek 
● Fungování se školskou radou, termíny, otevřenost, důvěra 
● Využíváme všechen možný potenciál lidí okolo? 

 
Proběhla diskuse nad jednotlivými body. Podnět pro školu – materiály pro přípravu na 
testy a učení doma  je třeba zlepšit. Jednotná pravidla pro systém školaonline jsou 
nastavena. Rozhovory vedení školy s pedagogy o pracovním prostředí, vztazích, 
motivaci a vytížení jsou pravidelně realizovány. Ve vztahu ke školské radě je poukázáno 
na potřebu zlepšit dodržování stanovených termínů a komunikaci. 
T. Čápová se omlouvá, z jednání odchází v 19:45, vedením pověřuje paní Janovotou. 
Poslední bod z infromační schůzky, týkající se potenciálu lidí, byl přeložen na příští 
jednání školské rady. 
 
6) Způsob financování – Bod odložen na příští jednání školské rady. 
 
7) Různé 
Loučeň:  
M. Janotová informovala o stavu přípravy večerní části slavnosti Loučeň. Klub rodičů 
celou akci organizuje, jsou vybráni koordinátoři přípravy za jednotlivé třídy, je 



připravený program a aktivity pro děti. Klub rodičů přípravu koordinuje se školou, vše 
běží podle harmonogramu. 
Korektury materiálů školy: 
M. Janotová upozornila ředitele na nedostatky v materiálech školy, které jsou 
zveřejňovány na webu školy a facebookových stránkách a doporučuje zvýšenou 
kontrolu, aby v textech zveřejňovaných školou nebyly pravopisné chyby a stylistické 
nedostatky. 
Body Škola v přírodě, Schůzky budoucích žáků a Výsledek hospodaření za rok 2017 byly 
přesunuty na příští jednání školské rady. 
 
 
 
Zasedání školské rada ukončila Miluše Janotová ve 20:00 hod. 
 
Příští zasedání bude svoláno na červen, termín bude upřesněn mailem. 
 
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady……………………………………………………. 
 
Mgr. Zuzana Čermáková ......................................................................................... 
 
Mgr. Miluše Janotová ………………………………………………………………. 
 
Mgr. Kateřina Buncík …………………………………………………………………… 
 
Standa Barek ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Po zasedání byly dodány informace ze strany zřizovatele od paní Vackové: 
Jak to bude s rozdělením školy a školky? Z prvního konkurzu tedy nikdo nevzešel, jestli 
jsem to správně z nového výběrového řízení pochopila? Ano v tomto týdnu byl vyhlášen 
nový konkurz a v současné chvíli je sestavována konkurzní komise. 

Ohledně provozování nové tělocvičny - už je nějaký správce v této roli – ano Ing. 
František Vincenc se o halu v současnosti již stará, od září pak v plném režimu, funguje 
už rezervační systém – je již připraven, v současné době se testuje a nastavují se různé 
režimy a jaký je provozní řád – provozní řád je uložen v hale a má jej k dispozici taktéž 
škola, která s ním byla před spuštěním výuky tělesné výchovy seznámena 
prostřednictvím pana ředitele. 

A poslední dotaz směřoval na knihovnu a obnovení jejího provozu, což jsem pochopila 
jste řešili dnes. – knihovna bude otevřena od 4.6. ve stejných časech, možná v pátek z 
důvodu malé návštěvnosti zkrátíme dobu na 17.00 hodin. Jsou vybaleny již všechny 
knihy, nicméně půjčovat se ještě nemohou knihy ze školní knihovny ani ty, které byly 
darovány prostřednictvím Klubu rodičů knihovně. To vše především přes prázdniny 
budeme urychleně katalogizovat a od září by mělo dojít k jejich půjčování. Tím, že byla 
ukončena instalace nábytku a byla pro dvě řady regálů dodržena mobilita, je možné 
naplánovat i celotřídní akce, pokud bude mít škola zájem – vše od září.  
 
 
 



 


