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

ŠKOLSKÁ RADA

Zápis ze 54. zasedání Školské rady ZŠ Chýně

Datum konání: 5.10.2021
Místo konání: ZŠ Chýně
Zahájení zasedání: 17:00 hod.
Přítomni: Tereza Čápová

Mgr. Miluše Janotová
Mgr. Kateřina Buncík - online
Bc. Simona Pospíšilová
Ing. Petra Vacková - online
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy

Omluven: Mgr. Zdeněk Kleisner

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. Schválení výroční zprávy školy za rok 2020/21
4. Různé

Pro: 5
Proti: 0

Program schválen.

2) Kontrola úkolů
Splněno.

3) Schválení výroční zprávy školy za rok 2020/21
Revize výroční zprávy

● po jednotlivých kapitolách se členové vyjadřují k obsahu
● zapracování předem zaslaných komentářů a revizí
● doplnění informací k dotacím
● návrh na přeformulování slovního komentáře k hodnocení na 1. stupni
● diskuse nad párovým učitelem - doplnit k odstavci pár větami pozitivní dopad na žáky



● korektura textu bude provedena na závěr
● do kapitoly ohlédnutí ve 2. stupni doplnit podporu žáků a rodičů na přijímací zkoušky

nejen z hlediska obsahu, ale i administrativní podpory
● komentář ke koordinaci EVVO - návrh na odstranění
● upravit formulace loňský rok versus aktuální rok

Návrh usnesení:
“Školská rada schvaluje výroční zprávu školy za rok 2020/2021 po zapracování
komentářů a revizí projednaných na dnešním zasedání a dává za úkol řediteli školy
finální verzi dokumentu zaslat členům školské rady do 8.10. 2021.”

Pro: 5
Proti:0

Návrh usnesení přijat.

Příští zasedání 10.11.2021 v 17 hodin k projednání návrhu rozpočtu školy, ten zašle pan
ředitel do 7.11.2021. Dále bude projednána Cermat analýza, informaci poslal pan ředitel
emailem.

Zasedání ukončeno v 18:00 hod.

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

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

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

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

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

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


