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

ŠKOLSKÁ RADA

Zápis ze 52. zasedání Školské rady ZŠ Chýně

Datum konání: 9.6.2021
Místo konání: ZŠ Chýně
Zahájení zasedání: 17:00 hod.
Přítomni: Tereza Čápová

Mgr. Miluše Janotová
Mgr. Kateřina Buncík
Bc. Simona Pospíšilová
Mgr. Zdeněk Kleisner
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy

Omluvena: Ing. Petra Vacková

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

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Výsledek konkurzu na ředitele a vize na příští období
4. Podněty rodičů k projednání
5. Zápis do ZŠ a MŠ - výsledky zápisu a losování v ZŠ
6. Průběh SCIO testování
7. Přijímací zkoušky na gymnázia a SŠ - úspěšnost našich žáků, info
8. Dotazník Spokojenosti se školou - předběžné výsledky
9. Nová škola - aktuální informace
10. Stanovení způsobu a termínů zpracování výstupů posunu školy v oblasti digitálního

vzdělávání
11. Různé (organizace konce školního roku, vývoj v řešení prospěchových obtíží u žáků)

Pro: 5
Proti: 0

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání
● Úkol pro pana ředitele: zjistit možnosti ověřování čtenářské gramotnosti v různých

předmětech - trvá
● Krizové scénáře na web - v řešení, zůstává
● Návrh na doplnění odkazů na Cermat a Atlas školství do záložky na webu - kariérní

poradenství - splněno



3) Výsledek konkurzu na ředitele a vize na příští období
Zhodnocení konkurzu - pozitivní atmosféra, zazněla chvála na dosavadní práci pana
ředitele, velký posun a progres, víra v pokračování směřování školy v tomto duchu i nadále.
Kladně hodnoceno, že konkurz proběhl, v případě budoucí možné změny zřizovatele
získává pan ředitel prostor pro obhájení své vize a koncepce.
Pan ředitel vnímá ve své koncepci 3 stěžejní body:

● stavba nové školy - výhledové dělení dětí podle spádovosti, přesun personálu
● přechod nového ŠVP na druhý stupeň, kde jsou ještě rezervy, stále se rozvíjí

myšlenka stezky rozvoje kompetencí a dovedností
● rozvoj školky, roste podobně rychle jako škola, rozšířila se do nových budov, díky

poslednímu náročnému roku neproběhla integrace nových učitelek do kolektivu tak,
jak se očekávalo, tempo vývoje se zpomalilo a bude to stát úsilí sladit tým, více
energie se musí nyní soustředit zpět dovnitř na nastavení procesů

Jak bude pan ředitel nadále rozvíjet pedagogický sbor? (otázka zazněla také při konkurzu)
● kvalifikace učitelů, směřujeme k tomu, abychom docílili maximální kvalifikovanosti

pedagogů
● pokračující práce na rozvoji čtenářské gramotnosti
● formativní hodnocení - vzdělávání pracovníků v této oblasti, škola zavádí inovace,

zároveň musí v této oblasti lidi vzdělávat a věnovat úsilí k získání kvalifikace učitelů
celkově

● vedení školy si uvědomuje rozdíly mezi pedagogy, standard je nastaven vysoko
● tlak na doplňování vzdělávání, vzájemná kontrola a hospitace, zpětná vazba od

rodičů, individuální vzdělávání učitelů v oblasti jejich zájmů

4) Podněty od rodičů
Dotaz na omezení vstupu rodičů do budovy v budoucnu v souvislosti se zavedením
systému vyzvedávání dětí ze školní družiny Bellhop:

● aktuálně platí stále omezení vstupu rodičů z důvodu covidu (nařízení MŠMT)
● do budoucna plánujeme mírné omezení vstupu rodičů kvůli bezpečnosti žáků a

pedagogů
● vstup do školy je i nadále umožněn přes pana vrátného po ohlášení a zapsání se
● systém bellhop byl zprovozněn z důvodu vyzvedávání žáků ze školní družiny
● je potřeba ze strany školy komunikovat směrem k rodičům koncepci a smysl

odpoledního programu ve školní družině, jedná se o součást vzdělávacího programu
a má svůj řád a náplň

● volný vstup rodičů bude korigován, ale není zcela zakázán

Dotaz na kapacitu školy a počet budoucích prvních tříd:
Kapacita školy určuje optimální stav naplněnosti tak, aby byly dodrženy všechny předpisy a
je dán maximální počet žáků ve škole, který nesmí být překročen (školský rejstřík), ve všech
budovách. Kapacitu tříd již při výstavbě školy určil zřizovatel tak, aby byla zajištěna nejen
bezpečnost a hygienické podmínky pro výuku, ale především komfort při vzdělávání pro
žáky i učitele.
S otevřením nové školy se počítá od září 2024, do té doby musí budoucí žáky základní školy
pojmout stávající budovy a jak jsem psala, každá má svůj limit. Co je v tuto chvíli možné říci
je, že jsou ve školním roce 2022/2023 v plánu 3 první třídy, stejně jako v letošním.



Dotazy na kvalifikaci vyučující:
Aktuálně škola nehledá kvalifikovaného pedagoga konkrétně pro danou třídu. Paní učitelka v
těchto dnech absolvovala přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu na vysoké škole, aby si
doplnila požadovanou kvalifikaci. Předtím pracovala ve škole jako vychovatelka ve školní
družině a asistentka pedagoga. Na základě předchozích podnětů dostala paní učitelka
zpětnou vazbu, bylo realizováno několik hospitací, včetně návštěvy výuky panem ředitelem.
Zároveň dostává pravidelnou podporu, vedení školy vnímá v její práci velký pokrok od září
do teď.
K náboru kvalifikovaných pedagogů - skutečně není snadné sehnat pedagoga, jednak
kvalifikovaného, ale také souznícího s vizí naší školy a principy. Fakt, že viditelně nevisí na
webu školy nebo jiných portálech inzeráty s poptávkou neznamená, že škola nehledá.
Oslovujeme kandidáty přímo přes příslušné portály. V době hlavního náboru na nový školní
rok navíc inzeráty visí na Facebooku naší školy a jsou hojně sdíleny.
K poslednímu dotazu, zda se počítá, že povede žáky až do páté třídy učitel bez kvalifikace
mohu napsat, že doplnění kvalifikace je pro pana ředitele důležitým faktorem pro vzájemnou
spolupráci.

Další učitelé, kterým chybí kvalifikace se zúčastnili přijímacího řízení k získání odbornosti.

5) Zápis do ZŠ a MŠ
Přijali jsme všechny žadatele dle kritéria 1. Losovali jsme žadatele dle kritéria č. 2., z nichž
nebylo vylosováno 5 uchazečů. Konkrétně výsledky jsou uvedeny na webu školy. Zřizovatel
zajistil několik míst v ZŠ v Jenči a několik v ZŠ v Kladně. Losování bylo ze strany rodičů
vnímáno rozpačitě, upozornění na organizační nepřesnosti.
Zápis do MŠ - aktuálně dnes či zítra budou odeslána a vyvěšena rozhodnutí - zúčastnilo se
139 uchazečů, 83 přijatých, poslední přijatý je věk 11.6. 2018. Existuje možnost, že
mateřská škola v Hostivici bude mít volnou kapacitu, pokud se tak stane, rodiče dostanou
informace.
Přípravná třída bude naplněna.
Diskuse o kapacitě tříd a školy obecně.

6) Průběh SCIO testování
Scio testování proběhlo ve 3. a 5. ročnících. Výsledky ještě nejsou, očekávají se v září.
Testy pro osmé ročníky nejsou k dispozici, zatím není rozhodnuto, zda se budou testovat
jiné ročníky na druhém stupni v budoucnu.

7) Přijímací zkoušky na gymnázia a SŠ - úspěšnost našich žáků, info
● zatím nejsou kompletní výsledky, někteří teprve dostávají vyjádření, někteří se

odvolávají
● z pátých ročníků se hlásilo asi 20 žáků na gymnázia, několik bylo úspěšných a

pravděpodobně nastoupí
● celkově je možné zhodnotit přijímací řízení na střední školy kladně

8) Dotazník spokojenosti
Výsledky dotazníků ještě nejsou k dispozici, zatím není dostatek odpovědí, dosud



odpovědělo 132 rodičů, rodiče spolupracují, reagují na opakovanou výzvu k vyplnění. S
výsledky seznámí vedení školy členy školské rady na příštím zasedání včetně prezentace.

9) Nová škola - informace
● vyhlášená soutěž, dodržen harmonogram, platí termín otevření září 2024
● 1. kolo podání návrhů, komise vybere finálních 6
● následně bude tvořen konkrétní návrh a studie

10) Stanovení způsobu a termínů zpracování výstupů posunu školy v oblasti digitálního
vzdělávání
Bod posouváme na příště, bude přizván pan zástupce Rajman a paní učitelka Fundáková.

11) Různé
Loučení s deváťáky bude ve stejném formátu jako vloni.
Vysvědčení se předává v pátek 25.6.
Žáci ohroženi školním neúspěchem byli vytipováni a jejich rodiče se dostavili na konzultaci,
byl jim sdělen stav, předány podklady k nápravě s termínem do konce května, většina
splnila. Aktuálně by neměl být nikdo na propadnutí. Kombinace konce distanční výuky,
běžné výuky a tlaku školy pomohla tuto situaci vyřešit. Škola zajistila doučování ve škole,
někteří této možnosti nevyužívali a vyhýbali se jí.

Kroužky - přihlašování proběhne v září, kompenzace za neuskutečněné kroužky už se řeší,
některé kroužky stále probíhají.

Prezentace šk. rady a Klubu rodičů na třídních schůzkách budoucích prvních ročníků se
ujme pan ředitel.

Příští zasedání proběhne  30.8. v 17 hodin a tématem je schválení školního řádu, který
pošle pan ředitel členům do 27.8. Dalším bodem bude projednání strategického plánu -
začlenění tématu ICT a kontrola akčního plánu.

Zasedání ukončeno v 19:30 hod.

Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady................................................

Mgr. Miluše Janotová.........................................................................................

Mgr. Kateřina Buncík .................................................................................

Simona Pospíšilová .........................................................................

Ing. Petra Vacková .........................................................................

Mgr. Zdeněk Kleisner ........................................................................


