
 

 
Zápis č. 3 ze zasedání Školské rady při FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK 

 
Datum:   7. 10. 2015 
Místo:  FZŠ a MŠ Barrandov II. při PedF UK, sborovna školy 
 
Přítomni: 
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. – za rodiče 
Ing. arch. Barbora Tesková – za rodiče 
Ing. Vít Šorm, Ph.D. - zastupitel MČ Praha 5     
Mgr. Lenka Prixová – učitelka 1. stupně 
Mgr. Jana Motyčková – učitelka 2. stupně 
 
Omluvena: 
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D. - zastupitelka MČ Praha 5 
Hosté: 
Mgr. Milan Holub – ředitel školy 
Mgr. Miroslava Illová – zástupkyně ředitele pro 1. stupeň 
 
Program:   1. Výroční zpráva o činnosti školy 
 2. Návrh rozpočtu na další rok                                                                                                                            
 3. Úprava Školního řádu 
 4. Různé 
 
 
Ad. 1. Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena s tím, že drobné úpravy navržené 

na jednání budou doplněny. 

 

Ad. 2. Návrh rozpočtu na další rok byl projednán. Zůstal ve stejné výši jako v loňském školním roce. 

Na další jednání RŠ o rozpočtu bude přizvána zástupkyně ředitele pro ekonomiku Jana Tesařová.  

 

Ad. 3. Úprava Školního řádu 

Jedná se o úpravu ohledně používání mobilních telefonů ve výuce. Téma bylo již projednáno na 

schůzce mluvčích tříd. Školská rada se shodla na tom, že mobilní telefon není učební pomůckou, 

pokud vyučující nestanoví jinak. Je však potřeba předložit plné znění inovovaného školního řádu, 

které by mohlo být školskou radou projednáno a následně schváleno. Bylo navrženo, aby proběhla 
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nejprve elektronická diskuse k navrženým úpravám mezi členy ŠR a následně by bylo svoláno jednání 

ŠR k doladění a ke schválení Školního řádu. 

 

Ad. 4. Různé 

Byly vzneseny náměty k celkovému koncipování Školního řádu, který na jedné straně v úvodu říká 

pouze, že „stanovuje normy chování žáků“, níže jsou však upravována práva a povinnosti nejen žáků, 

ale i zákonných zástupců. Dobré by bylo uvést jej i více do souladu s aktuálně platným školským 

zákonem, který myslí i na „pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole“. Tyto úpravy není 

nutné realizovat hned, ale bylo by dobré promyslet přístup ke koncipování školního řádu tak, aby do 

tohoto procesu byli vtaženi i žáci školy. Přičemž schválení náleží podle zákona školské radě. 

                                                                                                                                                                                                                                      

Zápisy ze zasedání ŠR budou jednotlivým členům zasílány emailovou poštou. 

 

Zapsala: Mgr. Jana Motyčková, v Praze dne 7. 10. 2015 

Ověřili: předseda RŠ PhDr. Martin Chvál, Ph.D. a  Ing. arch. Barbora Tesková    

 


