Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Barrandov,
Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlupočepy
V Praze dne 21. 2. 2019
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, zástupkyně ředitelky Mgr. Ingrid Šindléryová, ekonomka Jana Rynešová

Program jednání:
1. Personální obsazení: přes zvýšenou dotaci od zřizovatele je těžké sehnat nové zaměstnance. Týká se to
učitelek, asistentek, vychovatelek, chův i dalších pozic.
2. Rozpočet: příjem od Phy5 cca 67 mio Kč, připravuje se rozpočet na další školní rok, bude se žádat o
navýšení dotace a šablon (nové dopr. hřiště, vyšší ceny energií, …)
3. Cena obědů: zdraží se pro externí strávníky (cca +7 Kč), škola pravidelně žádá dotace pro sociální případy
(jedna z největších úspěšností v rámci Prahy 5)
4. Lyžáky: diskutováno v 6. třídách – zajištění krátkodobého kurzu Po-Pá je příliš drahé (min 7000 Kč na žáka
mínus dotace 2000 Kč)
5. ŠvP na druhém stupni: velmi omezené z důvodu nesouladu organizace ŠvP a očekávání rodičů
6. Pronájem hřiště: dlouhodobé pronájmy vyplňují 95 % kapacity, víkendy jsou problematické díky nutnosti
zajištění dozoru ze školy a navíc v den pracovního klidu
7. Mlékomat: nedotované produkty, škola pokračuje v projektu mléko a ovoce do škol – žáci dostávají
jednou týdně přímo ovoce či mléčné výrobky
8. ČŠI kontrola na výuku Aj: hodnoceno kladně a bez problémů
9. Dopravní hřiště: městská část plánuje od září účast Městské policie na pravidelných akciích na dopr. hřišti
10. Plány a projekty: s pomocí zřizovatele vytvořit projekty pro přechod na LED osvětlení, rekonstrukci
jídelny, venkovní stínící žaluzie, o prázdninách rekonstrukce části mateřské školky
11. Spolupráce školy s rodiči: představení druhého stupně, pomoc s přihláškami na SŠ (projekt Cesta za
řemesly), škola nanečisto a další
12. Kroužek práce s 3D tiskárnou: žákovský parlament doporučil založení nového kroužku, škola a zřizovatel
pomohou zajistit grant a případně vyučujícího
13. Web školy: je v rekonstrukci, proto se zobrazují zastaralé informace.
14. Termíny jednání školské rady: čtvrtek 30.5.
15. Diskuse: požadavek na právní pomoc škole od zřizovatele; používání elektronických zařízení, …
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