
 

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
BARRANDOV II PŘI PEDF UK 

PRAHA 5 – HLUBOČEPY, V REMÍZKU 7/919  

 

 
Zápis č. 6 ze zasedání Školské rady při FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK 

 
Datum:   14. 11. 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. Jana Motyčková – zástupce učitelů 

Ing. Jan Kárník – zastupitel MČ Praha 5 
 

Omluveni: 
Mgr. Hana Koníčková – zástupce učitelů 
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D. – zastupitelka MČ Praha 5 

 

Hosté: 
Mgr. Milan Holub – ředitel školy 
 

Program:   Stanovisko školské rady k záměru výstavby zimního stadionu 
 

 

Školská rada má podle školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění) § 168, odst. 1, 

písm. a) právo a povinnost se vyjadřovat k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 

následnému uskutečňování. 

Následující stanovisko vzniklo na základě prezentace záměru výstavby zimního stadionu na 

Barrandově v bezprostřední blízkosti naší školy v listopadovém vydání časopisu Pětka. 

 

Školská rada při FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK se připojuje ke stanovisku, které bylo zasláno 

starostovi MČ Praha 5 předmětovou komisí tělesné výchovy školy dne 27.6.2016 a konstatuje tím, že 

případná realizace výstavby zimního stadionu v uvažované lokalitě blízko školy by ohrožovala 

realizaci školního vzdělávacího programu. Školská rada neuvažuje koncepční změnu rozvoje školy 

směrem k hokejové. FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK si zakládá na neselektivním přístupu ke všem 

žákům a na svém všeobecně vzdělávacím charakteru; v oblasti tělesné výchovy se zaměřuje na 



všestranný pohybový a sportovní rozvoj. Víceúčelová hřiště a tenisové kurty využívá škola pro hodiny 

tělesné výchovy a družina pro své aktivity. Toto zaměření školy je rodiči vítáno a znamená postupně 

vzrůstající naplněnost školy (pět až šest paralelních tříd v prvním až třetím ročníku). 

 

Kromě jasné hrozby snížení kvality vzdělávání vidí školská rada zásadní ohrožení bezpečnosti dětí a 

to z několika důvodů: 

1. Již nyní je doprava kolem školy přetížena. Současnou snahou je naopak ulici V Remízku 

zklidnit v rámci projektu Bezpečné cesty do školy. 

2. Prostor pro vstup dětí do tělocvičny a mezi tělocvičnou a atletickým areálem by byl 

parkovištěm. Nejen že by byla ohrožena bezpečnost dětí při pohybu přes toto parkoviště, ale 

zaasfaltoval by se zase velký kus zeleně, který se v daných místech nachází. 

3. Výfukové plyny z přijíždějících či odjíždějících aut by dýchaly děti v přilehlých tělocvičnách, na 

hřišti školní družiny i na atletickém ovále těsně sousedícím s uvažovaným parkovištěm. 

Nápad vystavět na Barrandově zimní stadion je dobrý, ale místo u FZŠ a MŠ V Remízku II je dle výše 

uvedeného naprosto nevhodné.  

 

Výše uvedené stanovisko bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy školské rady. Svůj 

souhlas s tímto stanoviskem zaslala e-mailem i paní dr. Vávrová. 

 

Tento zápis ze školské rady bude předán starostovi Prahy 5 MUDr. Radkovi Klímovi a vedoucí odboru 

školství Mgr. Janě Zacharové. 

Kopie zápisu bude zaslána na Českou školní inspekci a na Institut plánování a rozvoje Magistrátu 

hlavního města Prahy. 

 

Zapsal: předseda ŠR PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 

Ověřila: Ing. arch. Barbora Tesková 

 


