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Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy 

V Praze dne 27. srpna 2020 

Přítomni za Školskou radu (ŠR):   

zástupci nezletilých: Bc. Lenka Dolejšová, Mgr. Martin Mašát (předseda) 

zástupce zřizovatele: Mgr. Zdeněk Doležal 

zástupci školy: Mgr. Martina Kunešová (místopředsedkyně), Mgr. Jana Urbancová 

Omluveni za ŠR: Jan Trojánek 

Hosté: ředitelka školy Mgr. Veronika Holíková 

 

Program a průběh jednání: 

1. Schválení Školních řádů ZŠ, MŠ a Školního vzdělávacího programu: schváleno Školní radou 

- Změny: 1 velká přestávka; potvrzeno omezení používání elektronických mobilních zařízení, pokud 

nebudou výslovně povoleny; francouzský jazyk 

- Nová žákovská knížka jako doplnění komunikace školy přes systém Bakalář, resp. Komens 

2. Školy v přírodě 

- Díky krachu agentury je část ŠvP zrušena, o zálohy požádáno přes insolvenční řízení 

- Zbylé ŠvP proběhnou (během září-října) za přísnějších podmínek (možné problémy při větším 

stornu, alternativní postup závisí na rozhodnutí hygienické stanice) 

3. Koronavirus 

- Podle posledních směrnic z Hygienické stanice nemusí být roušky 

- Škola je připravena a má zásobu roušek, izolační místnost připravena 

- Školská inspekce doporučuje prozkoušení žáků, aby se zjistilo, zda je splněno minimální vzdělání 

- Ministerstvo školství přislíbilo dotace na IT vybavení učitelů, podobně přispěl i zřizovatel Pha5 

4. Personální informace 

- 15.9 proběhnou po třídních schůzkách volby do Školské rady (za nezletilé žáky i za učitele) 

- Škola nově 3 zástupce ředitele (pro 1. a 2. st. a pro projektové řízení) – cíle vylepšit IT vzdělání 

- Přišlo několik nových učitelů – plný stav, nový školník (s ubytováním pomohla radnice Phy5) 

5. Další 

- Plánováno více třídních schůzek následovaných setkáním s učiteli a vedením školy 

- Kroužky organizované školou budou prozatím zrušeny (důvod: udržování sociální distance) 

- Třídní schůzky: 15.9. – následované setkáním s učiteli a vedením školy 

- 3.9. prodej školních sešitů v tělocvičně 

- Renovace tělocvičny, nová knihovna a IT místnost 

6. Následující jednání ŠR 

- Středa 30. září v 17:00 (potvrzení nově zvolených členů) 

Bc. Lenka Dolejšová Mgr. Zdeněk Doležal Mgr. Martina Kunešová 

Mgr. Martin Mašát  Jan Trojánek Mgr. Jana Urbancová 

 


