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Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy 

 

V Praze dne 11. června 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: paní ředitelka Mgr. Veronika Holíková 

 

 

Program a průběh jednání: 

1. Informace paní ředitelky o dění za poslední půlrok:  

- Rozpočet: čerpání v souladu s plánem – nicméně přesuny díky koronakrizi a dalším změnám 

(příjmy z doplňkové činnosti +144T, cca -300T za dezinfekci) 

- Nové prostory pro poradenské centrum (psycholog plus výchovná poradkyně) – pomoc hlavně 

pro žáky s OMJ – odlišný mateřský jazyk (12 % ZŠ, až 30 % MŠ) 

- Přesun ředitelny – uvolněné prostory budou využity pro odpočinek učitelů a místnost pro žáky 

- Dotace: většina od zřizovatele (městská část Pha 5): dotace na školy v přírodě, dotace na 

vzdělání učitelů, dotace na IT a notebooky (využito promptně během koronakrize pro učitele a 

vybrané žáky) 

- Šablony: IT gramotnost, chůva, spec. pedagožka, podpora výuky žáků s cizím jazykem 

- Investice: začala obnova palubovky tělocvičny 

- Prioritní investice do budoucna: venkovní zastínění oken, zlepšení vstupu do školy, 

rekonstrukce kabinetů, rekonstrukce kuchyně (projekt v přípravě) 

- Dary: Spolek rodičů pomohl s učebnicemi, odměnami a programy pro žáky  

- Personál: 2 IT zaměstnanci, školník, příchod 2-3 učitelek, 1 odchod, plán na dalšího zástupce 

- Ročník 2020/21: čtyři 1. třídy, změny v nových 4. třídách, přibude i jedna třída na 2. stupni, 

intenzivnější opakování na počátku školního roku, zajištěna možnost nákupu  doporučených 

pracovních sešitů a učebnic pro 1. a 2. stupeň  (3.9.2020) ve škole 

 

2. Koronakrize  

- Nárůst nákladů asi o 500T (dezinfekce, starost o děti zaměstnanců z veřejného sektoru) 

- 2. stupeň: zhoršení účasti na výuce po částečném otevření výuky v červnu 

- Výuka a hodnocení z velké části přesunuto do systému Bakalář – kvůli výpadkům se plánuje 

modernizace 

- On-line výuka: využito MS Teams 
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3. Další poznámky k běhu školy 

- 1. stupeň po koronakrizi bez zvonění – má to svá pro a proti (dozor, vnímání času), ale prozatím 

funguje 

- Učitelé drží dozor na chodbách – omezuje to jejich přípravu na výuku a možnost odpočinku 

- Realizuje se záměr o umožnění vyběhnutí žáků na velkou přestávku na odpočinek na školní dvůr 

– probíhá přesun 1. tříd blíže k východu (nutnost stěhování kabinetů, omezení promíchání 1. 

tříd s ostatními ročníky) 

- Hlasuje se o posunu výuky z 8:00 na 8:30 – hlasují pouze rodiče žáků, učitelům oznámeno  

- Změny/vize/plány ve škole by se mohly více diskutovat interně, aby se učitelský sbor mohl 

vyjádřit, resp. přizpůsobit  

- Málo prostoru a času na sdílení zkušeností v učitelském sboru, hodně administrativy 

 

4. Příprava voleb do Školské rady 

- Končí volební období 2 členů za nezletilé žáky a 2 za učitelský sbor 

- Ředitelkou ustanoven přípravný výbor 

- Volby členů za nezletilé žáky proběhnou během třídních schůzek 15. září, kandidáti se mohou 

hlásit (viz web školy), volby pedagogů do ŠR se uskuteční v srpnu 

 

5. Následující jednání ŠR 

- Čtvrtek 27. srpna 2020 v ředitelně školy (aktualizace ŠŘ na nový šk. rok) 

 

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

Mgr. Martin Mašát  Jan Trojánek Mgr. Jana Urbancová 

 

http://www.zsbarr.cz/skolni-aktuality/volby-do-skolske-rady-2020-2023/

