
 

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
BARRANDOV II PŘI PEDF UK 

PRAHA 5 – HLUBOČEPY, V REMÍZKU 7/919  

 

 
Zápis č. 7 ze zasedání Školské rady při FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK 

 
Datum:   11. 10. 2017 
Místo:  FZŠ a MŠ Barrandov II. při PedF UK, sborovna školy 

 

Přítomni: 
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. – zástupce rodičů 
Mgr. Renata Zachová - zástupce rodičů 
Ing. arch. Barbora Tesková – zástupce rodičů 
Mgr. Hana Koníčková – zástupce učitelů 
Mgr. Jana Motyčková – zástupce učitelů 
Ing. Jan Kárník - zastupitel MČ Praha 5 
 

 

Omluveni: 
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D. - zastupitelka MČ Praha 5 

 

Hosté: 
Mgr. Milan Holub – ředitel školy 
Jana Tesařová – zástupkyně ředitele pro ekonomiku  
 

Program:    

 Návrh rozpočtu na rok 2018 

 Úprava Školního vzdělávacího programu 

 Úprava Školního řádu 

 Výroční zpráva o činnosti školy 

 Různé 

 

Před zahájením jednání pan ředitel poděkoval paní Teskové za činnost ve školské radě a zejména za 

založení a vedení Spolku rodičů. Ocenil spolupráci se Spolkem rodičů a shrnul úspěchy, jakých bylo 

dosaženo. 



Paní Tesková byla ve školské radě nahrazena paní Zachovou. Důvod odstoupení paní Teskové je ten, 

že její dcera odešla ze školy na osmileté gymnázium. Paní Zachová byla další v pořadí z volených 

kandidátů za rodiče do školské rady v roce 2015. 

 

Ad. 1. Návrh rozpočtu školy pro rok 2018 byl projednán. Všechny dotazy členů ŠR byly zodpovězeny 

panem ředitelem nebo paní Tesařovou. 

 

Ad. 2. Od letošního školního roku je povinná výuka plavání pro 3. a 4. ročníky. Tato úprava se promítla 

do úpravy Školního vzdělávacího programu. Školská rada vzala úpravu na vědomí.  

 

Ad. 3 Ve škole jsou nově zavedeny elektronické žákovské knížky. Dosavadní žákovské knížky jsou 

nahrazeny „průkazem žáka“. Ve Školním řádu se nahrazuje „žákovská knížka“ „průkazem žáka“. 

Tato úprava školního řádu byla schválena všemi přítomnými členy školské rady. 

 

Ad. 4. Pan ředitel zodpověděl všechny dotazy členů školské rady týkající se výroční zprávy o činnosti 

školy. Výroční zpráva byla projednána a schválena všemi přítomnými členy ŠR. 

 

Ad. 5. Diskutováno bylo zavádění elektronických žákovských knížek. V diskusi se bude pokračovat i 

na dalších jednáních školské rady a to zejména s ohledem na možné úpravy pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků. 

V roce 2018 na jaře musí proběhnout volby do školské rady. 

Předběžný termín dalšího jednání školské rady byl stanoven na listopad 2017. 

 

Zapsala: Mgr. Jana Motyčková, v Praze dne 11. 10. 2017 

Ověřil: předseda školské rady PhDr. Martin Chvál, Ph.D.  

 

 


