
Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlupočepy 
 
V Praze dne 30. 8. 2018 
 
Přítomni za ŠR:  
Bc. Lenka Dolejšová, Martin Mašát, Mgr. Zdeněk Doležal, Jan Trojánek, Mgr. Martina Kunešová, Mgr. Jana 
Urbancová 
 
Omluveni za ŠR: --- 
 
Hosté: ředitelka školy Mgr. Jana Fričová 
 
 
Program jednání:  
 

1. Výsledky voleb do školské rady za pedagogické pracovníky. 
Zástupcem školy ve ŠR se opět stala Mgr. Martin Kunešová. 

2. Schválení školního řádu a ŠVP pro ZŠ, MŠ, ŠD. 
Změny ŠŘ se týkají především ZŠ (úprava statutu cizinců, telefonní čísla). ŠR MŠ a ŠD beze změn. 
Změny ŠVP se týkají především MŠ (2 třídy dvouletých dětí, počet chův), ZŠ (půlené hodiny u 5. a 
6. tříd) 

3. Informace o škole: personální stav, stavební akce, dohadovací řízení o rozpočtu na rok 2019, granty, 
nové a zrekonstruované učebny ZŠ. 

Personální změny: cca 4 osoby odešly a cca 3 přišly, škola poptává učitele a servisní pracovníky 
Náklady: porostou vzhledem k nutnosti údržby venkovních ploch (hřiště, sociální zařízení), řešeno 
také s nájemci 
Dopravní hřiště: 7. 9. slavnostní otevření, bude k dispozici i ostatním školám 
Další: nainstalovány ventilátory, vybavení tříd   
Plán oprav: zateplení MŠ, rekonstrukce školní jídelny, rekonstrukce parket v tělocvičně, žaluzie, … 
Granty, dotace a dary: šablony (dotace) na vzdělání a nábor učitelů, asistentů a vychovatelů, 
dotace pro výuku  apraktickou výuku dětí od zřizovatele P5, program Cesta za řemeslem, podpora 
od Spolku rodičů (odměny atd.), Člověk v tísní (doučování), Vzdělávací a informační centrum Praha 
5 nabízí doučování češtiny a další kurzy pro děti, program Obědy do škol 
Výroční zpráva 

4. Vícedenní výlety 
Proběhla diskuze v rámci učitelského sboru ohledně vícedenních výletů: po splnění všech 
zákonných a administrativních podmínek jsou výlety podporovány a jsou zcela v gesci konkrétního 
třídního učitele, který určí přesná pravidla, jestli se vůbec bude něco organizovat, případně, za 
jakých okolností se výlet zorganizuje (cena, vybavení, kázeňské předpoklady, …). 

5. Termíny jednání školské rady ve školním roce 2018-19:  
8.11., 21.2., 30.5. 

6. Diskuse 
 
 

 

Bc. Lenka Dolejšová 
 

Mgr. Z. Doležal Mgr. M. Kunešová 

Mgr. Jana Urbancová 
 

Martin Mašát Jan Trojánek 

 


