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

ŠKOLSKÁ RADA

Zápis z 58. zasedání Školské rady ZŠ Chýně

Datum konání: 15.6.2022
Místo konání: ZŠ Chýně
Zahájení zasedání: 17:00 hod.
Přítomni: Tereza Čápová

Mgr. Miluše Janotová
Mgr. Kateřina Buncík
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy
Mgr. Zdeněk Kleisner
Ing. Petra Vacková

Omluveni: Bc. Simona Pospíšilová

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. Zpráva o čtenářské gramotnosti
4. Přijímací řízení
5. Rozdělení tříd
6. Různé

Pro: 5
Proti: 0

2) Kontrola úkolů - splněno

3) Prezentace čtenářské gramotnosti
Materiál zaslal pan ředitel členům předem. Představuje ho na zasedání.
Doporučení ze strany ŠR:

- ukotvit lépe do rámce strategického plánu - použít obrázek strategického plánu v
úvodu + doplnit o body akčního plánu čtenářská gramostnost

- doplnit informaci o externích spolupracovnících
- doplnit počet hodin, které poskytují
- doplnit informaci o používání publikací od paní Šafránkové ve škole
- doplnit informaci o tom, že koordinátor RWCT je interní učitel, zdůvodnit rozhodnutí,

motivace, zkušenost, odbornost



- v tomto roce jsou aktivity pořádané koordinátorem pro učitele nepovinné, dobrovolná
účast

- v roce 2022 je v plánu toto více zformalizovat, zapojit více učitelů - doplnit indikátor
(počet seminářů, počet povinných pro učitele, ve výuce spíše vytipovat konkrétní
případy, stanovit počet hodin v pololetí)

- uspořádat časově, co je realizováno nyní a co jsou cíle do budoucna
- indikátor u knihoven - jsou dostupné dětem, umístěné ve třídách, byl splněn

plánovaný indikátor, pravidelně se obměňují atd.
- čtenářské dílny - v rámci šablon, počet skupin, počet hodin, vedeno jako kroužek +

navíc v rámci výuky učitelé organizují dílny běžně
- recitační přehlídka, každoroční, doplnit počet zapojených žáků, zmínit informaci o

návrzích pro 2. stupeň
- v grafu u testování SCIO 3. ročníku vyměnit popis 3. ročník za ZŠ Chýně
- evaluace SCIO jako jeden z nástrojů naplnění strategického cíle, ne jako výstup
- rozsáhlejší popis aktivit, které škola v této oblasti dělá

(příklad čtenářské dílny - kniha se vybírá podle toho, co se probírá ve výuce, někdy
beletrie, někdy odborná kniha, čím a jak je provázaná do výuky atd.)

4) Přijímací řízení
- pan ředitel osloví absolventy z loňska a požádá o informaci o úspěších ve

škole
- letošní výsledky v 5. ročnících na víceletá gymnázia - 8 úspěšných žáků z 20,

škola je v jejich záměru podporovala, část žáků vnímala zkoušky spíše jako
zkušenost, přijatí nastupují na víceletá gymnázia

- ze 7. třídy byla jedna úspěšná uchazečka a odchází
- 9. ročníky - všichni byli přijati na SŠ, složení škol je různé, jsou tam

gymnázia, odborné střední školy i učiliště
- výstup z CERMATu dorazí do školy a bude zveřejněn na webu

5) Rozdělení tříd v 5. ročníku
Z důvodu odchodu větší části dětí z 5B dojde k přerozdělení zbývajících žáků do druhých
dvou ročníků, bude rozloženo v poměru 27 a 27.
Budoucí první třídy budou oznámeny na třídních schůzkách v pondělí 20.6., informaci o
umístění prvních tříd podle spádovosti v návaznosti na přesun do svazkové školy rodiče
dostali, toto ještě nebylo rozhodnuto zastupitel, očekává se až po volbách. V příštím školním
roce budou 4 třídy, 91 žáků. Dvě třídy budou umístěny ve staré škole a dvě v budově
Ecksteinova.
Zápis ukrajinských dětí proběhl tento týden, žádný zapsaný žák, nepřišel žádný zájemce o
vzdělávání.
Aktuálně máme 9 ukrajinských žáků - 2., 3., 5., 6. a 8. ročník.
Adaptační aktivity - 2 hodiny českého jazyka pro cizince denně a zbytek dne jsou ve třídě, ze
začátku byli více s koordinátorkou, v polovině května byli zařazeni do třídy. Studium se jim
nedaří, někteří se stále zapojují online na Ukrajinu do výuky, není jasné, zda mají povinné
vzdělávání, ale musí být školou hodnoceni.

6. Různé
Personální zabezpečení pro příští rok - do prvních tříd půjdou nové učitelky a paní
zástupkyně Kateřina Buncík, v  novém školním roce budou ve škole učit 4 učitelky



matematiky, začínající, některé mají zkušenosti z výuky, mají vysoký potenciál, doplní si
pedagogické minimum, jsou zapojeny do projektu Učitel naživo, dále jsou přijati noví učitelé
na Science, dojde k výměně učitelek na TV.
Diskuse o výchovných opatřeních, prevenci ve škole.

Termín dalšího zasedání je stanoven na 31. srpna v 17 hodin, podklady ke schvalování
školního řádu a ŠVP pošle pan ředitel do 19.8. členům školské rady.

Zasedání ukončila předsedkyně v 19:00 hod.

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

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

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

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

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


