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Zápis z jednání Školské rady  

ZŠ a MŠ Barrandov, 

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy 

V Praze dne 18. května 2022 

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: Ing. David Nechvátal 

Hosté: ředitelka školy Mgr. Veronika Urban Volfová 

 

Program a průběh jednání: 

1. Oznámení: místo pana Trojánka byl za zřizovatele Prahu 5 do rady navolen pan Nechvátal 

2. Příprava na nový školní rok 

- Schválení bilingvní výuky je nyní na Ministerstvu školství 

- Plánuje se až 5 1. tříd (cca 120 dětí), 3 7. třídy 

- Školou prošlo cca 60 UK žáků, nyní cca 40 UK žáků:  výuka češtiny – 2 třídy – děti jsou postupně 

včleňovány do výuky a od 1. 9. bude probíhat plná integrace žáků. 

- Celkem cca 900 dětí a přes 120 zaměstnanců 

3. Rozpočet 

- Započítáno cca 40 UK dětí – začlenění bez problémů (třída, psycholog, UK učitelka, …) 

- Přijde zdražení obědů, navíc na začátku ŠR přibude kvůli rekonstrukci kuchyně v Remízku 

dalších 300 strávníků 

- Za rok se plánuje rekonstrukce kuchyně/jídelny 

- Prázdniny – pojede se maximální provoz vč. školní jídelny kvůli dodatečným příjmům (dodávky 

obědů, pronájem hřišť, příměstské tábory, …) 

- Plán na celkem 3 učebny polytechnické výchovy – projekt úspěšně přijat, ve školním roce 

2022/23 proběhne realizace, stavební práce budou financovány z rozpočtu školy 

4. Další  

- Před školou probíhá rekonstrukce náměstí – hlavní práce přes prázdniny, předání v říjnu 

- MŠMT plánuje větší změny v ŠVP – škola jde tímto směrem a většina předpisů je v souladu 

s novým směrem 

- Diskutována možnost nechávat si učebnice ve škola kvůli velké váze – problém především u 2. 

stupně, kde se střídají učebny 

5. Následující jednání ŠR 

- Úterý 30. srpna 2022 v 17:00  

- Schválení ŠŘ, ŠVP 

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

Ing. Martin Mašát  Ing. David Nechvátal Mgr. Lada Nováková 
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