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

ŠKOLSKÁ RADA 
 

Zápis ze 40. zasedání Školské rady ZŠ Chýně 
  

Datum konání: 3.6.2019 
Místo konání: sborovna, Základní škola Chýně 
Zahájení zasedání: 17:30 hod. 
Přítomni: Tereza Čápová 

Mgr. Miluše Janotová 
Mgr. Kateřina Buncík 
Simona Pospíšilová 
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy 
Pavla Růžková - host 
 

Omluven: Mgr. Zdeněk Kleisner 
Ing. Petra Vacková - na telefonu 

 
 

 
Zahájeno zasedání členů školské rady v 17:30.  
Zpětná vazba na minulé zasedání, diskuse o stávajícím a budoucím směřování naší školské 
rady, atmosféře a pracovním naladění.  
 
Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele. 
Školská rada schvaluje: 
Zapisovatel: Tereza Čápová 
Ověřovatel: Miluše Janotová 
 
Program jednání: 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání. 
2. Zpráva o činnosti ŠR a školy (Výsledky testování SCIO - zhodnocení, předběžné 

výsledky dotazníku Spokojenosti se školou). 
3. Strategický plán školy. 
4. Kvalitní škola - kritéria a úroveň jejich dosažení. 
5. Diskuse 

 
Návrh programu 
Pro: 4 
Proti: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
Z důvodu pracovní neschopnosti je omluvena paní Vacková, která je po dobu konání jednání 
ve spojení telefonicky a k bodům programu se vyjadřuje. 
 
V 18:00 příchod hostů - pan ředitel, Pavla Růžková. 
 
 



Kontrola zápisu z minulého zasedání. 
Zápis byl kontrolován, odsouhlasen a podepsán. 
Kontrola úkolů z minula: viz. samostatný bod programu 

1) Kontrola úkolů z minula 
- Testování SCIO - pan ředitel pošle informaci rodičům (úkol) - splněno 
- Strategie ve vzdělávání 2030 - dotazník - T. Čápová pošle konkrétní otázky 

členům do 5.5. - splněno, nakonec dotazník zpracovává samostatně 
- Úkol pro pana ředitele: připravit podklady a domluvit se na termínu 

(hospodaření mzdové náklady) - předáno 
- volba druhého cizího jazyka - info od pana ředitele, bude nabídnuta jen 

němčina. O Fj není dost zájemců (7 zájemců). 

 
2) Zpráva o činnosti ŠR a školy 

● Pan Kleisner - zpráva, jak proběhlo nahlédnutí do zprávy o hospodaření se 
mzdovými prostředky, o které na minulém zasedání pana ředitele žádal - zasláno 
mailem: prošli jsme hospodaření se mzdovými prostředky, zde bude ještě paní 
starostka mluvit s panem ředitelem, zda při určení výše platu přihlíží k délce praxe a 
stupně vzdělání a zde se řídí platovými tabulkami, je možné, že jsme to z daného 
materiálu špatně vyčetli. Ještě bych z toho žádné závěry nedělal. 

● Opětovně se na obecní úřad obrací rodiny Bastlíkovi a Zvěřinovi, kteří sousedí se 
školním hřištěm, rádi by se zúčastnili školské rady. Pokud se Vám neozvou, zkuste je 
nebo pan ředitel kontaktovat.  

- jde o hluk a sprostá slova od dětí na hřišti, stěžují si na obec, následně 
kontaktovali pana ředitele mailem. Paní Zvěřinová se ptala na řešení. Pan 
ředitel ji informoval, že s chlapci (tedy konkrétně s jedním, kterého 
identifikovali) promluvil a že je důležité, aby při řešení těchto situací byla 
součinnost školy, rodiny i veřejnosti.  

- školskou radu do dne konání zasedání rodiny neoslovily. 
● Funguje na škole nějaké sdružení rodičů, které se pravidelně schází s panem 

ředitelem? 
- T. Čápová odpovídá, že ve škole funguje oficiálně zapsaný spolek Klub 

rodičů, který má svá setkání s panem ředitelem ohledně společných aktivit. 
Dále je tu právě školská rada, která má své zástupce za rodiče a schází se 
pravidelně a podněty rodičů řeší. Pokud bylo v minulosti potřeba se sejít s 
rodiči ohledně určitého tématu nebo problému, rodiče toto setkání iniciovali 
individuálně nebo právě skrze nás a pan ředitel byl takovým setkáním vždy 
otevřený. 

● Petra Vacková -  detaily k dotaci Inovace v pedagogice, pokud se podařilo zjistit - 
posouváme na příště. 

● Simona Pospíšilová - zpětně k minulé debatě o komunitním fungování školy a obce 
je nutné vymezení kompetencí u správy haly i hřiště mezi školou a obcí (odpolední 
užívání školní družinou, následně kroužky a veřejností a ráno znovu školou). 

 
Tereza Čápová: 

● Informace o odpovědi anonymnímu mailu o nepořádku ve škole - odpovězeno s tím, 
že informace byla předána panu řediteli, ten s tím částečně souhlasí, úklid běží, ale 
spokojenost úplná není. 

● Projekt "Budeš se mnou chodit?" - spolek Pražské matky - jde o projekt plánovaný na 
podzim, který má motivovat rodiče k doprovázení dětí do školy pěšky místo vození 
autem, panu řediteli se do toho úplně nechce, Petra Vacková si myslí, že už to u nás 
vlastně máme, hodně dětí chodí samo, ověří na obci, zda se nějaký podobný projekt 
v součinnosti právě s obcí nechystá. 



● Rodiče na řadě/Rodiče na rade - seznamuje s myšlenkou pravidelného setkávání 
zástupců za rodiče s ostatními rodiči na neformální úrovni, ostatní souhlasí, hodnotí 
to jako dobrou iniciativu a možnost setkat se s rodiči a tlumočit pak jejich požadavky 
přímo, možnost snížení anonymních stížností.  

● Na příští zasedání návrh na předložení průběžné zprávy o hospodaření školy - úkol 
pro pana ředitele. 

● Dotace - digitální gramotnost u O2 - škola podala žádost o dotaci na preventivní 
program pro děti, peer programy, vzdělávání učitelů. 

● Loučeň 2019 - příspěvek od školy ve výši Kč 4000,-, na akci začíná pracovat Klub 
rodičů společně se školou. 

● Cirkus Happy Kids - článek s ohlédnutím za projektem je zveřejněn na webu školy v 
ředitelově okénku. 

● Průzkum školských rad - informace o fungování na jiných školách, porovnání četnosti 
a obsahu jednání, vyhodnocení fungování i směřování naší školské rady -  je jistě 
unikátní, koresponduje s moderním a inovativním pojetím naší školy a v rámci rady 
došlo ke shodě v pokračování touto cestou. 

 
Ředitel: 

● viz. bod 4+5 
- Průzkum spokojenosti rodičů se školou dopadl výborně, změnil se trochu poměr v 

míře spokojenosti, škola je na cca 90% , CSI má 83%, zvyšuje se podíl rodičů, kteří 
nesouhlasí nebo vyjadřují přímou nespokojenost např. s Hejného matematikou, na 
nižším stupni jsou rodiče s matematikou spokojeni, pan ředitel ukazuje graf, 
odpovědělo přes polovinu rodičů, vysoká spokojenost je se stravováním, rodiče 
žádají větší výkon, vnímají občas školu jako firmu a mají někdy takové požadavky, 
školu online denně nesleduje moc rodičů. To jsou hlavní závěry. Budou také 
prezentovány v chýňském Zpravodaji. 

- SCIO testování, dílčí výsledky a závěry v obecnější rovině školské radě jsou 
předloženy, nicméně stále nejsou ve finální podobě určené k prezentování na 
veřejnosti, ještě s nimi vedení školy pracuje. V celoškolním poměru dopadli žáci lépe 
než vloni. 

- Petra Vacková prosí pana ředitele o informaci v číslech srovnání školy oproti loňsku - 
úkol pro pana ředitele 

Kde je hranice pro dobrou školu? Ověřit u SCIO společnosti. (Petra Vacková) 
● Konference žákovských parlamentů - proběhla úspěšně a jsme spokojeni, byla první 

v rámci středočeského kraje, přijelo cca 180 žáků, více než 20 parlamentů, učitelé ze 
30 škol, cílem bylo dát nějaký základ pro učitele rozjíždějící parlamenty, děti měly 
různé workshopy, kde si vyzkoušely své dovednosti a rozvíjely své kompetence, 
všem se líbila naše škola. 

PV: Jak dopadly výsledky přijímaček v 7. třídě?  
Pan ředitel tyto informace nemá, nikdo z dětí ani rodičů výsledky škole neřekl, škola 
nezjišťovala. 
PV: mohli bychom to zjistit, pro školu to mohou být zajímavé informace? 
Pan ředitel souhlasí a vykoná. 

● Personální situace - na druhý stupeň jsme sehnali nové učitele, pro první stupeň 
bychom ještě potřebovali aktuálně 1-2, mění se to tak, jak máme pohovory. Situace v 
kuchyni je už stabilizovaná, konflikt byl vyřešen (dále hledáme pomocnou sílu do 
kuchyně), Ondra Jelínek zvládá situaci se správou školy výborně, stále řešíme 
situaci s počtem uklízeček a kvalitou úklidu.  

PV: Máme v současnosti inkludované děti?  
Pan ředitel: Počet dětí s inkluzí v prvních třídách, budou 3-4 nadané, jedno má přímo 
doporučení, z opačného konce nejspíš bude asi jedno. Opatření ze strany zřizovatele není 
potřeba. 



PV: Byla by možná krátká zpráva a výhled, jaké aktivity jsou plánovány v budoucnu pro 
podporu nadaných a talentovaných dětí? (úkol pro pana ředitele). 
Zápis do přípravné třídy proběhl dnes - přišlo 17 uchazečů. Přípravná třída se otevře. 
 
 
 
3) Strategie školy 
K práci na strategii školy je přítomna Pavla Růžková, která zahajuje shrnutím toho, co jsme 
dosud udělali a na jaké časové ose se budeme pohybovat v určování priorit.  
Následně probíhá diskuse o určení priorit z vybraného bodu profilu absolventa  - zvoleno č. 
8 - Pracuje v týmu, po dohodě doplněno offline i online (s využitím technologií ICT). Jako 
další téma pro příští školní rok byl navržen další rozvoj čtenářské gramotnosti. 
Po skončení práce na tomto bodu  je předložen panu řediteli návrh informovat sborovnu o 
tom, kde jsme nyní ve strategii a jaký je jejich návrh ohledně čtenářské gramotnosti - bod 1 
profilu absolventa. 
Následně proběhne schůzka školské rady k projednání možného druhého tématu pro rok 
2019/2020. 
Do konce června/července pošle pan ředitel členům ŠR nástřel k bodu 1, aby ho na 
srpnovém setkání mohli projednat. 
 
Kritéria hodnocení kvalitní školy necháme jako součást diskuse o strategickém plánu a 
stanovení priorit na příští zasedání.  
 
Prosba od žákovského parlamentu Parťáci  ohledně třídních jídelníčků - budeme hodnotit 
1-10 pro každý třídní jídelníček, 10 je nejlepší, všichni členové odpoví do čtvrtka 6.6. do 14 
hodin mailem T. Čápové, ta následně předá výsledek Leoně Vyvialové.  
 
Termín příštího zasedání školské rady bude 29.8. 2019 v 16:30 hod. ve škole. 
 
Zasedání školské rady bylo ukončeno ve 21:00 hod. 
 
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady………………………………………… 
 
Mgr. Miluše Janotová..................................................................................................... 
 
Mgr. Kateřina Buncík ……………………………………………………………………… 
 
Simona Pospíšilová  ………………………………………………………………. 
 
Ing. Petra Vacková ………………………………………………………………. 
 
Mgr. Zdeněk Kleisner ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


