FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
BARRANDOV II PŘI PEDF UK
PRAHA 5 – HLUBOČEPY, V REMÍZKU 7/919

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

15. 10. 2018

Místo:

FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, sborovna školy

Přítomni:
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. – za rodiče
Kateřina Bejčková – za rodiče
Bc. Bohdana Milatová - za MČ Praha 5
Mgr. Hana Koníčková – zástupce učitelů
Mgr. Tomáš Urbanec – zástupce učitelů

Omluven: Ing. Jan Kárník - za MČ Praha 5

Hosté: Mgr. Milan Holub – ředitel školy

Program:
1.

Volba předsedy školské rady a zapisovatele

2.

Výroční zpráva o činnosti školy

3.

Úprava Školního vzdělávacího programu

4.

Různé

___________________________________________________
Ad. 1. Volba předsedy školské rady a zapisovatele
Na úvod jednání byl jednomyslně schválen jednací řád ve stejné podobě, jako byl ten
dosavadní. Předsedou školské rady byl jednomyslně zvolen PhDr. Martin Chvál, Ph.D.,
zapisovatelem Mgr. Tomáš Urbanec.

Ad. 2. Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena s tím, že drobné úpravy
navržené na jednání budou doplněny.

Ad. 3. Úprava Školního vzdělávacího programu
Jedná se o doplnění dvou volitelných předmětů – cvičení z matematiky a z českého jazyka školskou radou projednáno a následně schváleno.

Ad. 4. Různé
Budou aktualizovány www stránky školy – doplněny o nové členy školské rady a o zápis
z rady. E-mailová adresa uvedená v kontaktu na školskou radu sr@fzsbarr.cz je stále funkční a
H. Koníčková zde kontroluje došlou poštu a případně informace předá ostatním členům
školské rady.

Rozpočet na další rok bude projednán na zasedání školské rady, které je stanoveno na pondělí
12. 11. 2018, 17.00 ve sborovně školy. Dalšími body, které by měla projednat školská rada na
některém ze svých nejbližších zasedání, jsou: 1. Projednání inspekční zprávy ČŠI z ledna 2017, 2.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků s ohledem na zavedení elektronických
žákovských knížek.

Zápisy ze zasedání ŠR budou jednotlivým členům zasílány emailovou poštou.

Zapsal: Mgr. Tomáš Urbanec
V Praze dne 15. 10. 2018

Ověřili: předseda ŠR PhDr. Martin Chvál, Bc. Bohdana Milatová

