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Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy 

V Praze dne 31. srpna 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. Urban Volfová 

 

Program a průběh jednání: 

1. Schválení nového Školního vzdělávacího programu 

- IT/algoritmické myšlení již od 4. třídy (směr RVP od ministerstva i školy) 

- více volitelných předmětů pro 2. stupeň (praktické činnosti, jazyky, zájmy) – může vzniknout 

problém s dostatkem učitelů a se sladěním rozvrhů (odpolední vyučování nutné) 

- snížení dotace na Aj na 3 hodiny ze 4 -> možnost volitelné Aj (nutnost větší intenzity pro 

minimální výstup) 

- nový ŠVP se aplikuje od aktuálních 6. tříd 

2. Schválení nového Školního vzdělávacího programu pro mateřskou školu 

- Zvýšení zaměření na cizojazyčné žáky – individuálnější přístup 

3. Schválení nového Školního řádu 

- Minimální změny: úpravy kvůli opatřením pro pandemické stavy, použití el. zařízení jen na 

pokyn učitele 

 

4. Finance a investice 

- Očekávané snižování rozpočtu z velké části vykryto dotacemi od radnice P5 

- nutná kompletní rekonstrukce zvláště kuchyně, která se postupně oddaluje – MČ Praha 5 v této 

věci se školou pravidelně komunikuje 

- plánovaná investice i do jídelny a kinosálu 
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5. Další  

- 4 první třídy 

- kvůli pandemii zameškané povinné plavání nahrazeno týdenní školou v přírodě s plaveckým 

programem či standardní týdenním docházením do bazénu 

- více výchovných poradkyň: pro 1. a 2. stupeň, a nejen pro méně nadané žáky, ale i pro 

talentované 

- snaha školy učit Aj v menších skupinách (záleží na lektorech a rozpočtu)  

- testování na Covid připraveno (žvýkací testy) – oddělení skupin v rámci možností 

- Pokračuje úspěšná spolupráce se Spolkem rodičů 

 

6. Následující jednání ŠR 

- Středa 29. září 2021 v 17:00 – bude předložen rozpočet 

 

 

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

Ing. Martin Mašát  Jan Trojánek Mgr. Lada Nováková 

 


