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

ŠKOLSKÁ RADA

Zápis z 59. zasedání Školské rady ZŠ Chýně

Datum konání: 31.8.2022
Místo konání: ZŠ Chýně
Zahájení zasedání: 17:00 hod.
Přítomni: Tereza Čápová

Mgr. Miluše Janotová
Mgr. Kateřina Buncík
Ing. Simona Pospíšilová
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy
Mgr. Zdeněk Kleisner
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 (zapracování změn do prezentace Čtenářská

gramotnost)
3. Schválení školního řádu pro rok 22/23
4. Projednání a schválení nového ŠVP
5. Harmonogram a rámcový program zasedání ŠR do konce fukčního období
6. Různé

Pro: 6
Proti: 0
Návrh usnesení přijat.

2) Kontrola úkolů: změny do prezentace Čtenářská gramotnost zatím zapracovány nebyly,
termín na splnění úkolu je do 20. září. Pan ředitel odešle zřizovateli elektronicky a školské
radě v kopii.
Podklad k projednání školního řádu členové obdrželi v termínu, podklad pro projednání a
schválení ŠVP poskytnut do zahájení zasedání nebyl.

3) Schválení školního řádu 2022/2023

Pan ředitel poslal členům upravené znění, s poznamenanými změnami, nově doplněno
znění u povinnosti žáků týkající se minimální docházky pro klasifikaci. Toto vzniklo na



základě debaty s pedagogy. Zároveň zaznívá postřeh, že je současně potřeba hlídat
dostatečné množství klasifikačních podkladů ze strany učitelů.
Diskuse nad jednotlivými odstavci, doplněno o nové pracoviště Ecksteinova.
Podnět k zamýšlení o alternativních trestech ve školním řádu, zda si tu možnost ponechat i
při rostoucí škole.

Návrh usnesení:
„Školská rada schvaluje školní řád ze dne 31.8.2022. Tímto se ruší předchozí školní řád.„

Pro: 6
Návrh usnesení byl přijat.

Po zapracování revizí a korektuře bude řád umístěn na webových stránkách školy.

4) Projednání a schválení nového ŠVP
Ředitel školy informuje členy školské rady, že školní vzdělávací program v tuto chvíli ještě
není kompletně připraven k připomínkám a projednání školskou radou.
Předpokládaný termín dohotovení je polovina září, kdy bude zaslán členům školské rady a
následně bude projednán a schválen na příštím zasedání.

5) Harmonogram zasedání do konce funkčního období
- setkání ke schválení výroční zprávy v říjnu
- zasedání k projednání rozpočtu školy v prosinci
- zároveň budou v prosinci vyhlášeny volby do školské rady

6) Různé
Diskuse o volbách do školské rady, kandidatuře, plánech a vizích pro budoucí období.
Personální situace: aktuálně chybí jeden asistent a výpomoc do školní družiny, ostatní
pedagogy má škola zajištěné.

Termín dalšího zasedání je stanoven na 12. října v 17 hodin ke schválení výroční zprávy a
projednání nového ŠVP, podklady pošle pan ředitel do 6.10. členům školské rady.

Zasedání ukončila předsedkyně v 18:00 hod.

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

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

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

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

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

Ing. Simova Pospíšilová ………………………………………………………..


