
 

 
Zápis ze zasedání Školské rady při FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK 

 
Datum:   10. 6. 2019 

Místo:  FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, sborovna školy 

 

Přítomni: 

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. – za rodiče 

Kateřina Bejčková – za rodiče 

Mgr. Hana Koníčková – zástupce učitelů 

Mgr. Tomáš Urbanec – zástupce učitelů 

Mgr. Zdeněk Doležal – za MČ Praha 5 

 

Omluven: Ing. Lubomír Brož – za MČ Praha 5 

 

Hosté:  Mgr. Milan Holub – ředitel školy 

Mgr. Daniela Sejpalová, Mgr. Miroslava Illová, Mgr. Pavel Sedláček – zástupci ředitele školy 

 

Program:  

1. Pověření zapisovatele 

2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků s ohledem na elektronickou žákovskou 

knížku 

3. Různé 

 

___________________________________________________ 

Ad. 1. Pověření zapisovatele 

Zápisem byl pověřen Mgr. Tomáš Urbanec. 

 

Ad 2.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků s ohledem na elektronickou žákovskou 

knížku 

 

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
BARRANDOV II PŘI PEDF UK 

PRAHA 5 – HLUBOČEPY, V REMÍZKU 7/919  



Návrh pravidel pro hodnocení s ohledem na používání elektronické žákovské knížky byl 

představen a bude členům školské rady zaslán v dostatečném předstihu před jednáním další 

školské rady tak, aby mohly být zapracovány případné náměty na úpravu a mohla je školská 

rada schválit na dalším zasedání. 

 

Ad. 3. Různé 

V průběhu zasedání byla prodiskutována následující témata: 

 

Od září bude v provozu nová učebna – dílna, bude probíhat výuka Pracovní činnosti a technické 

práce. Bude potřeba schválit úpravu školního vzdělávacího programu (ŠVP) s návrhem 

uvedených nových předmětů. Návrh úpravy ŠVP byl členům představen, bude projednán a 

schválen na dalším jednání školské rady. 

Probíhá SWOT analýza školy koordinované městskou částí Prahy 5, výsledky budou k dispozici 

pravd. v září. Výsledky budou diskutovány na školské radě. Diskutována bude dále možnost 

využití výsledků pro koncepční záměr rozvoje školy, resp. pro jeho část týkající se vize a 

strategie rozvoje. 

Na jednom z dalších jednání školské rady bude věnována pozornost různým záležitostem 

chodu škol (školní řád a zejména zákaz používání mobilů ve škole, jak systém funguje, otevření 

venkovního hřiště po rekonstrukci v září, možnost volnočasových aktivit pro 2. stupeň, …) 

 

 

Zasedání následující školské rady bude 4. 9. 2019 v 17.00.  

Zápisy ze zasedání ŠR budou jednotlivým členům zasílány e-mailovou poštou. 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Urbanec  

V Praze dne 10. 6. 2019 

 

Ověřil: předseda ŠR PhDr. Martin Chvál 


