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Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy 

V Praze dne 3. února 2021 

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 

 

Program a průběh jednání: 

1. Situace kolem uzavření školy díky pandemii viru Covid-19 

- Paní ředitelka potvrdila připravenost školy otevřít a zapojit se do povinného testování – vše záleží 

na pokynech vlády 

- Pokračuje nadstandardní servis cizojazyčných žáků i při uzavření školy (on-line hodiny navíc) 

- Byly provedeny zvýšené investice do IT (IT technika pro učitele i vybrané žáky, řeší se lepší 

dostupnost wi-fi, nové tablety a dotykové obrazovky) – pomoc dotací Prahy 5 (zřizovatel) a nové 

ministerské programy 

 

2. Příprava změn Školního vzdělávacího programu 

- Aktivita školy: plány na umožnění více volitelných (profilových) hodin pro 2. stupeň 

- Aktivita ministerstva: příprava nového Rámcového vzdělávacího programu (více povinných IT 

hodin na 1. i 2. stupni) 

- Škola hledá cesty, jak optimálně hodnotit žáky při on-line výuce – prozatím kombinace známky a 

slovního hodnocení (každý má jiné individuální, technické, sociální a časové možnosti) 

 

3. Vytíženost jídelny 

- Kuchyň jede i v průběhu uzavření školy – vaří i pro externí vzdělávací instituce a strávníky 

- Do budoucna bude vyvařovat i pro další školy díky jejich rekonstrukcím 

- Rizika:  

o v případě nákazy zaměstnance kuchyně vypadne jídlo pro velkou část Barrandova 

o kuchyň na hraně životnosti – spotřebiče začínají postupně kolabovat 

- Nutná kompletní rekonstrukce, která se postupně oddaluje 
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4. Další 

- Zápisy do 1. tříd – pravděpodobně kolem 13.-14. dubna a budou organizovány on-line systémem 

radnice Prahy 5 

- Škola připravuje virtuální prohlídku, která bude k dispozici již před zápisy 

- Třídní schůzky – i nadále on-line (možnost individuálních konzultací hlavně u 2. stupně, kdy je 

více učitelů) 

- Paní ředitelka děkuje Spolku rodičů za poskytnuté dary 

- Škola přijímá i individuální dary na vybavení 

  

5. Následující jednání ŠR 

- Středa 2. června 2021 v 17:00  

 

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

Ing. Martin Mašát  Jan Trojánek Mgr. Lada Nováková 

 


