
 

 
Zápis č. 4 ze zasedání Školské rady při FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK 

 
Datum:   5. 9. 2016 
Místo:  FZŠ a MŠ Barrandov II. při PedF UK, sborovna školy 
 
Přítomni: 
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. – zástupce rodičů 
Ing. arch. Barbora Tesková – zástupce rodičů 
Mgr. Hana Koníčková – zástupce učitelů 
Mgr. Jana Motyčková – zástupce učitelů  
 
Omluveni: 
Ing. Vít Šorm, Ph.D. - zastupitel MČ Praha 5 
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. Přivítání členů, představení nové členky RŠ 

2. Projednání úprav ŠVP 

3. Projednání Školního řádu 

4. Různé 
 

Ad. 1. Byla představena nová členka školské rady – paní učitelka Mgr. Hana Koníčková, nahradila 

paní učitelku Mgr. Lenku Prixovou, která odešla na jinou školu. 

 

Ad. 2. Paní zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Mgr. Illová seznámila RŠ s novým ŠVP Škola snů verze 

2016, vytvořeným na základě RVP ZV (platnost od 1. 9. 2016). Změny se týkají zabezpečení výuky žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. Žákem se 

speciálními vzdělávacími potřebami je ten žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo 

k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Podpůrná opatření se dělí do 5 stupňů. Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje 
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škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě plánu pedagogické 

podpory (PLPP). Podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Škola pro 

tyto žáky zpracovává individuální vzdělávací plán (IVP). Na úrovni IVP je možné v rámci podpůrných 

opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah. Pro takové 

žáky je do IVP zařazována pedagogická intervence nebo nově zavedený předmět speciálně 

pedagogická péče  (1 hodina týdně na 1. stupni, na 2. stupni bude zařazen místo druhého cizího 

jazyka). Tento předmět bude zahrnut ve vysvědčení a musí být vyučován speciálním pedagogem.  

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a 

školským poradenským zařízením. Jako podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané se 

v naší škole využívá předčasný nástup dítěte ke školní docházce, účast žáka na výuce jednoho nebo 

více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy, obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání 

specifických úkolů a projektů, příprava a účast na soutěžích, včetně celostátních a mezinárodních kol. 

 

Členové RŠ byli seznámeni s navrženými úpravami ŠVP a všichni s nimi vyjádřili souhlas. 

 
Ad. 3. Školní řád 

Ředitel školy Mgr. Milan Holub seznámil členy RŠ se změnami ve Školním řádu. Školská rada uvítala 

tyto úpravy a schválila jej s podmínkou několika formulačních úprav. Po jejich zapracování bude 

Školní řád včetně příloh (řády školní družiny, školního klubu a jídelny, pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků) zveřejněn na webových stránkách školy. Školská rada doporučuje, aby 

bylo rodičům sděleno, že aktuální a plné znění Školního řádu je na webových stránkách školy. Rodiče 

svým podpisem v žákovských knížkách berou na vědomí plné a aktuální znění školního řádu, ne jen 

v žákovských knížkách uvedenou zkrácenou verzi. 

 

Ad. 4. Různé                    

Byl dohodnut předběžný termín jednání příští ŠR na 26.9. v 17:00. Tento termín je plánován zejména 

z důvodu potřeby projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy. Protože při té příležitosti 

bude projednáván i návrh rozpočtu školy na další rok, bude na toto jednání přizvána též ekonomka 

Jana Tesařová. 

Je potřeba zpřehlednit informace o ŠR na webu školy. Bude řešit předseda ŠR dr. Martin Chvál s paní 

učitelkou ing. Ivanou Žáčkovou, která má úpravy webu na starosti. Zde bude též informace o 

možnosti kontaktování ŠR prostřednictvím e-mailu. Bude zřízena e-mailová adresa školské rady. 



Přístup do tohoto e-mailu bude mít paní učitelka Mgr. Hana Koníčková a potřebné záležitosti k řešení 

bude předávat všem členům ŠR. 

 

Zapsala: Mgr. Jana Motyčková 

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

 


