
Stránka 1 z 2 
 

Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy 

V Praze dne 30. září 2020 

Přítomni za Školskou radu (ŠR):   

zástupci nezletilých: Mgr. Martin Mašát (předseda), Ing. Marta Hrbková 

zástupce zřizovatele (radnice Phy5): Mgr. Zdeněk Doležal 

zástupci učitelského sboru: Mgr. Lada Nováková (místopředsedkyně), Mgr. Světlana Pavková, 

Omluveni ze ŠR: Jan Trojánek 

Hosté: ředitelka školy Mgr. Veronika Holíková, ekonomka školy paní Jana Rynešová, Bc. Lenka Dolejšová, 

Mgr. Martina Kunešová, Mgr. Jana Urbancová 

 

Program a průběh jednání: 

1. Poděkování bývalým členům ŠR a uvedení do funkcí nové členy ŠR  

- Paní učitelka Urbancová předložila výsledky voleb (viz příloha) 

- Za zástupce nezletilých žáků byli zvoleni Ing. Marta Hrbková a Mgr. Martin Mašát 

- Za učitelský sbor byly zvoleny Mgr. Lada Nováková a Mgr. Světlana Pavková 

- Za předsedu ŠR byl zvolen pan Mašát a za místopředsedkyni paní učitelka Nováková 
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2. Schválení Výroční a ekonomické zprávy 2019-2020 

- Paní ředitelka a paní ekonomka vysvětlily některé nákladové a příjmové položky, které ovlivnil 

příchod pandemie a nutnost on-line výuky (hygiena, pronájmy) 

- Škola dostala solidní dotace od radnice Praha 5, kterého ve ŠR zastupuje pan Doležal, na IT, 

rekonstrukce a další položky 

- V 2. pololetí proběhla finanční kontrola bez materiálních nálezů  

- Zprávy byly schváleny 

 

3. Bakalář 

- Proběhla diskuse k systému Bakalář 

- Plusy byly nalezeny v komplexnosti systému pro školu, učitele, žáky i rodiče, a hlavně k využití 

během on-line výuky; velký posun byl zaznamenán ve funkčnosti i díky nově přijatému 

specialistovi a rozšíření síťových kapacit Bakaláře 

- Byla diskutována tvorba rozvrhu a dozorů Bakalářem, kde je nutno zkombinovat mnoho vstupů a 

priorit, které nelze všechny zadat a naplnit, proto je nutný i určitý individuální přístup; rodiče 

kritizovali zastaralost a neflexibilnost (zprávy, upozornění, rozhraní) 
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4. Další 

- Rodiče by přivítali, kdyby si žáci mohli nechávat více učebních pomůcek ve škole 

- Některé třídy nejsou dostatečně vybaveny z důvodu zpoždění dodávek od dodavatele 

- Proběhly srovnávací testy pro 5., 7. a 9. třídu – výsledky nadprůměrné u 7. a 9. tříd (cca 66 %) a 

průměrné u 5. tříd (cca 50 %) 

- Dokončena renovace tělocvičny, nová knihovna a IT místnost, venkovní učebna 

- Stabilní nárůst počtu přijatých žáků do školy: 4 1. třídy celkem s více jak 100 dětí 

 

5. Koronavirus a nouzový stav 

- Škola dělá maximum pro pokračování výuky a zajištěné dostatečného IT vybavení (knihovna) 

- Všichni žáci mají k dispozici MS Office 365 - Teams 

- Velké poděkování dostal Spolek rodičů za poskytnutí stanů pro venkovní výuku 

 

6. Následující jednání ŠR 

- Středa 10. února 2021 v 17:00  

 

Mgr. Marta Hrbková Mgr. Zdeněk Doležal Mgr. Světlana Pavková 

Mgr. Martin Mašát  Jan Trojánek Mgr. Lada Nováková 

 


